Utskick från:
Besöksadress:
Kontaktpersoner:

Mail: hq@sk3bg.se

SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall
Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall
Ordförande:
Christer Byström
SM3ESX
060—56 12 85
Sekreterare:
Björn Ohlsson
SM3UQO 060—12 85 70
Kassör:
Ulla Norrmén
SM3LIV
060—313 25
Webbplats: www.sk3bg.se
Postgiro: 79 16 23-2

strålning och visade magnetogram, som sedan den 24
juli finns samlat på SSA:s
hemsida, distrikt 3. Många
tackade för föredraget och
ville få en uppföljning om
något år.

SUMMERING AV HÖSTRPROGRAMMET
Christer tog med sig sin
utrustning och berättade om
vågutbredningsförhållanden
samt visade en antal jonogram.
•

Amatörradio över Internet,
Echo-link.
SM3EFS/
Lennart berättade för ett
30-tal intresserade. Under
föreläsningen kördes QSO
trafik bl. a. från datorn. Ett
mycket uppskattat inslag
bland besökarna.

•

Vågutbredning – Auroramätning. SM3ESX/Christer
berättade om norrsken, sol-

Välkommen till vinter- och vårnumret av QRX.
Under Lighthouse-weekenden i
slutet av augusti var vi aktiva
från Löruddens fyr och på söndagen deltog vi även i SSA:s
portabeltest. Tyvärr hade vi
problem med störningar i större
utsträckning än tidigare år och
kommer troligen att försöka
hitta ett annat QTH till nästa år.

•

En bra kortvågsantenn. Under två tisdagskvällar berättade SM3CWE/Owe om
kortvågsantenner. Under
dessa kvällar kom det även
besökare från andra radioklubbar och naturligtvis var
det fullsatt.

Den 25 september var det Amatörradions dag. Ett tiotal klubbmedlemmar deltog. Vi montera(Forts. på sidan 2)

VHF- och månadstesterna under hösten har körts med lite
varierande resultat. Det viktiga
är engagemanget och då är
tävlingsresultatet inte lika viktigt.
Höstens föredragserie under
rubriken ”Veta mera” har fått
mycket beröm och många
gånger har det varit fullsatt till
sista plats i klubblokalen. Kvällarna har handlat om:
• Vågutbredning – Chirp Soun-

ding. Kvällen samlade ca 30
personer där SM3ESX/
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SM3FWT/Hans, SM3CWE/Owe och SM3UQO/Björn aktiverar
signalen SK3BG på Amatörradions Dag
1

kan det vara skönt att veta att
upplagan är ca 100 ex och på
8-10 A4 sidor. Du som har möjlighet att hjälpa till med tryckningen, kontakta
SM3LIV/Ulla eller
SM3FJF/Jörgen snarast på
telefon 060-313 25 eller
070 - 394 17 45.
Vi behöver hjälp med tryckningen av av QRX. Kan Du som
läser detta, hjälpa oss eller förmedla, så att något av kommande nummer av QRX kan
kopieras?

Från höstens SM3-möte i Sundsvall den 2 oktober 2004
(Forts. från sidan 1)

de upp ett partytält utanför
Clas Ohlsson och under 6 timmar berättade vi om vår hobby.
Kvartalsmötet samlade ett 20tal amatörer, som fick information om klubbens ekonomi.
Dessutom framkom förslag på
önskade aktiviteter, som vi skall
försöka tillgodose.
Ett 40-tal radioamatörer
samlades i Sundsvall för att
delta i SM3-mötet. Hela
mötet kunde ses och höras
via
Internet.
Det
var
SM3GQP/Gullik som ordnat uppkopplingen. Före
mötet såldes radioutrustning för ett dödsbos räkning. SM3CWE/Owe, vår
DL3, gick igenom SSAfrågor och SM3-frågor. Protokollet finns att läsa på
SSA:s hemsida under distrikt 3. Efter mötet berättade SM3CWE/Owe,
SM3FJF/Jörgen,
SM3FWT/Hans och
SM3LDP/Markku om

sina

äventyr i Hitra, Norge.
Vid QSL-sorteringen den 19
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QRX nr 1/2005 kommer att
tryckas i början av februari månad.

oktober sorterades 15 kg kort.

Manusstopp är redan
den 9 januari 2005.

Den planerade kursen under
hösten har ställts in, eftersom
utgivningen av det nya utbildningsmaterialet försenats. Ny
kurs startar den 29 januari, se
mer information på sidan 8.

ÖNSKAS TILL
LILLA JULAFTON

På klubbens webbplats
www.sk3bg.se kan du hämta
hem klubbtidningen som en
pdf-fil. Det betyder att du tar
hem den i originalutförande,
d.v.s. i färg och med alla bilder.
Har Du synpunkter på pdf-filen
etc, hör gärna av Dig direkt till
SM3LIV/Ulla.
Mail: sm3liv@ssa.se
Ett tips när Du tar hem pdffiler. Finns alternativet ”Skriv
ut som bild” i utskriftsfunktionen, prova det om Du har problem vid utskrift av bilder och
teckensnitt etc.
QRX-bladets framtida existens beror på om någon/
några av våra klubbmedlemmar
frivilligt kan ta på sig att trycka
detta blad. För den/de som tar
på sig ansvaret att någon gång
bidra med en ”klubbtryckning”

SM3FJF och SM3LIV

Vi behöver bidrag till auktionen
och lotteriet på Lilla Julafton
fredagen den 10 december.
Samtidigt som Du julstädar kan
du väl plocka ihop lite som Du
kan skänka till klubben.
Alla bidrag mottaget tacksamt.
Har Du några frågor kontakta
SM3FJF/Jörgen på
060-313 25 eller
070-394 17 45.
2

HÄR FINNS VI

Fre 10 dec LILLA JULAFTON

Välkommen till
det
traditionella
Lilla Julaftonsfirandet
i klubblokalen.

Alla familjemedlemmar
är varmt välkomna.
Ta tillfället och visa Din familj hur fint vi har det.

VINTER– och VÅRPROGRAMMET

Vi börjar kl 19.00

Om inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal
som ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön.
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd,
alternativt läsk och bröd till ett självkostnadspris
av endast 20 kronor.
Tis 23 nov

KVARTALSMÖTE
Styrelsen presenterar bland
annat höstens program samt
rapporterar om det projektarbete som pågår i styrelsen.

Vi behöver Dina synpunkter
och idéer och vi behöver Dig
som bollplank för våra tankar och förslag. Vi är
lyhörda och vill försöka anpassa verksamheten,
så att den passar så många som möjligt.
SM3FJF/Jörgen kommer att berätta om den
pågående revideringen av utbildningsboken ”Bli
Sändaramatör”. Kommer Du?
Klubbvärd: SM3ESX/Christer

PÅ PROGRAMMET
• Glögg, Kaffe/The/Läsk och lussekatter
• Tecknad film
• Lotteri med fina vinster
• Julklappsutdelning. Alla som tar med ett
paket till ett värde av minst 25 kronor får
vara med, när Tomten delar ut klapparna.
• Korv med bröd
• Auktion
Klubbvärd: Styrelsen

Varmt välkomna till SK3BG:s
Lilla Julaftonsfirande!

Tis 30 nov TRÄFFKVÄLL
Vi träffas och dricker en kopp kaffe och bläddrar
i tidningar och har det allmänt trevligt.
Klubbvärd:
SM3UQO/Björn
Tis 7 dec INSTÄLLT
Vi vilar oss inför fredagens festligheter. Förslagsvis tittar Du i förrådet. Kanske finns det något
som Du kan skänka till klubbens auktion eller
lotteri på Lilla Julafton.
QRX nr 4/2004 2004-11–18

SM3FJF och SM3LIV

(Forts. på sidan 4)
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(Forts. från sidan 3)

Sön 12 dec

MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN
SM3UQU/Björn hälsar Dig välkommen att delta i SSA:s månadstest på 40 och 80 meter på
kortvåg från klubben. Vi använder oss av contestprogrammet
TR. Vi träffas kl 14.30. Mellan
klockan 15.00 – 16.00 pågår
SSB-delen och mellan klockan
16.15 – 17.15 pågår CW-delen.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn

Tors 6 jan TRETTONDAGS-MÖTE
Vår sedvanliga träff i
samband med jul
och nyår förlägger vi
i år till trettondagen.
SM3CWE/Owe,
S M3 F J F / J ör ge n,
SM3FWT/Hans och
SM3LDP/Markku
berättar och visar
åter igen bilder från
sin expedition till Hitra i Norge i augusti
2004.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Tis 11 jan SÄSONGSSTART
Efter en liten tjuvstart den 6 januari startar vi
upp en ny säsong i klubben. Vi summerar det
gamla året och blickar nu framåt. Kaffebryggen
står på hela kvällen.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
Sön 16 jan MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN
SM3FJF/Jörgen
hälsar Dig välkommen att delta i
SSA:s
månadstest
på 40 och 80 meter
på
kortvåg
från
klubben. Vi använder oss av contestprogrammet TR. Vi
träffas kl 14.30. Mellan klockan 15.00 – 16.00 pågår CW-delen och
mellan klockan 16.15 – 17.15 pågår SSB-delen.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

Tis 18 jan VM-WARE
Har Du problem att köra
gamla program i Din nya
dator? Nu kan Du andas ut
igen! SM3LDP/Markku
berättar hur man i Windows XP kan köra gamla
program, som tidigare bara
fungerat i Dos, Windows 95
och/eller Windows 98. Kom
upp så visar Markku hur Du gör, för att det ska
fungera.
Klubbvärd: SM3LDP/Markku
Tis 25 jan INFÖR SNOW-RALLY
Snow-Rally äger rum i Östersundstrakten den
4 - 5 februari. Vid förra tävlingen ställde ett antal amatörer från Sundsvallsklubben
upp som funktionärer. Även
under denna tävling kommer
vi att hjälpa till. SM3HFD/Håkan berättar lite
inför tävlingarna. Mer info på sidan 6.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Lördag-söndag 29 – 30 januari
WEEKENDKURS I AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II. SK3BG anordnar
veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i
Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 8.
Tis 1 feb

VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-testen
från klubben. För Dig som är
hemma finns möjlighet att köra
SK3BG även på FM. Vi lyssnar
vid tre tillfällen, kl 20.00-20.05,
21.00-21.05 och 22.00-22.05 på
145.550 MHz. Det vi behöver är
Din QRA-locator.
Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det
sig.
Klubbvärd: SM3RMR/Björn
Fre 4 - lör 5 feb
SNOW-RALLY I ÖSTERSUND
Se separat artikel på sidan 6.
(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 4)

Tis 8 feb

QSL-SORTERING
Vi sorterar inkomna QSL-kort. Kaffebryggen står på hela kvällen. Välkommen.
Klubbvärd: SM3CER/Janne

Sön 13 febr MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN
SM3UQO/Björn hälsar Dig
välkommen att delta i SSA:s
månadstest på 40 och 80 meter
på kortvåg från klubben. Vi använder oss av contestprogrammet TR. Vi träffas kl 14.30.
Mellan klockan 15.00 – 16.00
pågår SSB-delen och mellan
klockan 16.15 – 17.15 pågår
CW-delen.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
Tis 15 feb ”VETA MERA”
Vi planerar för ett föredrag
i serien ”Veta mera”. Lyssna på bullen i slutet av januari så får Du höra vad
kvällen kommer att handla om.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Lördag-söndag 19 –20 februari
WEEKENDKURS I AMATÖRRADIOTEKNIK
Del II av II. SK3BG anordnar
veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 8.
Tis 22 feb ”VETA MERA”
I serien ”Veta mera” ställer vi oss frågan, varför
QSL-kort? SM3AF/Sten, SM3CER/Janne,
SM3FJF/Jörgen och SM3QUO/Björn reder
ut begreppen. Varför skickar vi QSL-kort? Hur
skall de vara utformade? Vad kan jag använda
QSL-korten till och mycket, mycket mera? Du har
säkert frågor som Du
vill ha svar på. Vill
Du vara säker på att
få ett svar under
kvällen, skicka redan nu Din fråga till via mail till
sm3liv@ssa.se.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

Tis 1 mars VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-testen
från klubben. För Dig som är hemma finns möjlighet att köra SK3BG
även på FM. Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl 20.00-20.05, 21.00-21.05
och 22.00-22.05 på 145.550 MHz.
Det vi behöver är Din QRA-locator.
Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det
sig.
Klubbvärd: SM3RMR/Björn
Tis 8 mars SK3BG – 60 ÅR, del 1 (6)
Sundsvalls Radioamatörer firar i år 60 år. Vi anordnar 6 temakvällar,
där vi ska försöka berätta vad som hänt under de 6 olika 10-årsperioderna. Vi behöver
Din hjälp. Om Du har
bilder eller minns någon särskild händelse,
hör av Dig till oss i styrelsen.
Denna afton berättar SM3AF/Sten och
SM3AU/Olle om åren 1945-1955.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
Sön 13 mars

MÅNADSTEST
FRÅN KLUBBEN
SM3FJF/Jörgen hälsar Dig välkommen att delta i SSA:s månadstest på 40 och 80
meter på kortvåg
från klubben. Vi använder oss av contestprogrammet TR.
Vi träffas kl 14.30.
Mellan klockan
15.00 – 16.00 pågår
CW-delen och mellan klockan 16.15 – 17.15 pågår SSB-delen
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Tis 15 mars ”VETA MERA”
Byggsatsen QROlle, SSA:s nya QRP-byggsats för
SSB. En transceiver för 80 och 20 meter.
SM3CWE/Owe och
SM3ESX/Christer
visar och diskuterar
byggsatsen.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
(Forts. på sidan 6)
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(Forts. från sidan 5)

Tis 22 mars
SK3BG ÅRSMÖTE
Se separat kallelse på sidan 7.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Tis 29 mar ”VETA MERA”
I nästa nummer av QRX avslöjar vi vad kvällen
kommer att handla
om.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne
Lör 2 apr PRELIMINÄRT SM3-MÖTE
I skrivande stund har vi inte någon ytterligare
information att lämna.

SNOW – RALLY

Tis 5 apr VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHFtesten från klubben.
För Dig som är hemma finns
möjlighet att köra SK3BG
även på FM. Vi lyssnar vid
tre tillfällen, kl 20.00-20.05,
21.00-21.05 och 22.00-22.05
på 145.550 MHz. Det vi behöver är Din QRA-locator.
Om Du inte har den, kontakta SM3HFD/Håkan så ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3RMR/Björn

LITE KURIOSA INSÄNT AV SM3MQF/CURT

Snow-Rally i Östersund
den 4-5 februari 2005.

Japanska morsekoden

Sambandsuppdraget arrangeras återigen av SK3JR,
Jemtlands Radioamatörer.
Till de två tävlingsdagarna
den 4 - 5 februari behövs
ca 50-60 sändaramatörer
per dag. Sundsvalls Radioamatörer
har
lovat
att hjälpa
till vid detta stora sambandsuppdrag.
Viss reseersättning utgår
(16 kr/mil efter överenskommelse med
SM3SZW/Sven-Henrik).
Information och anmälan
till:
SM3SZW Sven-Henrik
på telefon 063 – 447 47,
eller mail
sm3szw@swipnet.se

GLÖM INTE!
Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar
kl 21.00
PÅ RV58
QRX nr 4/2004 2004-11–18
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2005
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:

Tisdagen den 22 mars 2005

Tid:

Klockan 19.30

Plats:

Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!

MÅNADSTESTEN PÅ
KORTVÅG
Inför år 2005 gör vi en ordentlig satsning på månadstesten på kortvåg SSB
och/eller CW. Du avsätter endast en
alternativt två timmar i månaden.

www.sk3bg.se/contest/mt.htm

Loggar: Endera använder Du en
datalogg, eller också skickar Du
in Din logg som en papperslogg.

Känner Du Dig osäker gör ett
besök på SK3BG under testen
och se hur det går till.

Testreglerna finns att läsa på

73 de SM3CER/Janne

MEDLEMSAVGIFTEN ÅR 2005

Testen pågår varje månad på söndagen närmast den 15:e i månaden. Varannan udda månad startar CW-passet
först och varannan jämn månad startar SSB först.
Mål: att köra så många SM-stationer
som möjligt.
Tider: Pass 1, kl 1400 - 1500 UTC och
pass 2, kl 1515 - 1615 UTC
Frekvenser: CW, 3525 - 3575 kHz,
7010 - 7040 kHz och SSB, 3650 - 3750
kHz, 7060 - 7090 kHz (CW- och SSBdelarna är helt åtskilda.)
Förutom individuellt deltagande
är
detta även en klubbtävling. Du anger
klubbtillhörighet, så tävlar även klubben.
Klubbtävlingen: Den lokala radioklubb, vars medlemmar får mest
poäng under året, blir "Bästa klubb i
MT".
QRX nr 4/2004 2004-11–18

Nu är det dags att betala årsavgiften
för år 2005 till klubben.
Med detta utskick bifogas ett inbetalningskort.
Innehåller kuvertet inte något inbetalningskort, kontakta omgående
kassören SM3LIV/Ulla på
telefon 060-313 25 eller via
mail sm3liv@ssa.se.
Avgiften för år 2005 är
oförändrad 200 kronor för
fullt betalande medlemmar och
100 kronor för studerande/värnpliktiga.
För Dig som hämtar hem tidningen direkt från nätet, skickar klubben bara inbetalningskortet.

SM3FJF och SM3LIV

Klubbens postgiro är

79 16 23-2
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UTBILDNING I AMATÖRRADIOTEKNIK
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik.
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens som ger
tillstånd till samtliga amatörradiofrekvensband.
Kursens målsättning:
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs
för att avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens.
Omfattning:
4 kursdagar fördelade över två veckoslut med hemuppgifter
mellan de olika veckosluten.
Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal
i Sidsjön, Sundsvall.
Grundkunskaper:
Grundskolans matematik för årskurs 9.

Veckoslut 1

Veckoslut 2

Lördag 29 januari 2005
kl 09.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2
kl 17.00 – 18.30 Middag
kl 18.30 – 21.00 Pass 3

Lördag 19 februari 2005
kl 09.00 – 12.00 Övningsprovskrivning
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2
kl 17.00 – 18.30 Middag
kl 18.30 – 21.00 Pass 3

Söndag 30 januari 2005
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2

Söndag 20 februari 2005
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Provskrivning

Kursavgift:
575 kronor (vid 10 deltagare)
Deltagarantalet begränsas till 15 personer.
I priset ingår SSA:s nya utbildningskasse.
Övriga avgifter:
•
Avgift för prov och utskrift av certifikat
tillkommer efter avslutad utbildning.
Utbildningskassens innehåll:
Läroboken ”Bli Sändaramatör”
Trafikhandboken
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
CD-skiva
Block och penna
Kursledare:
SM3ESX Christer Byström och
SM3FJF Jörgen Norrmén
QRX nr 4/2004 2004-11–18
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Information/Anmälan
För ytterligare upplysningar och anmälan ring
Christer Byström, SM3ESX
telefon
060 – 56 12 85
eller via mail
sm3esx@telia.com
Jörgen Norrmén, SM3FJF
telefon
060 – 313 25
eller via mail
sm3fjf@ssa.se
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SI9AM
Syftet
med
SI9AM,
King
Chulalongkorn
Memorial Amateur Radio Society
in
Ragunda,
Sweden, är att
kunna erbjuda sändaramatörer,
som besöker den thailändska
paviljongen, att på plats kunna
köra radio med specialsignalen
SI9AM.
RESUMÉ HÖSTEN 2004
Under hösten har bl a DF6JC/
Jörg och DL1EJS/Stefan kört
från SI9AM under SAC SSB.
Dessutom har SI9AM aktiverats
under SAC CW och CQ WW
SSB.

SK3BG säljer bingolotter för
att delfinansiera klubbens verksamhet.
Nu kan alla sändaramatörer
som vill stödja klubben, abonnera på bingobrickor och få
dem direkt hem i brevlådan.
Det är viktigt att man anger
Sundsvalls Radioamatörer som
föreningstillhörighet, annars får
vi inte vår del av pengarna.
För Dig som vill prenumerera
på Bingobrickor är det enklast
att Du kontaktar

SM3KAF/Bosse
på telefon

060 – 55 29 49
Tänk på att alla har
chansen att vinna
på sin bingobricka,
medan SK3BG
ALLTID VINNER,
på varje såld
bingolott.

UTGÅENDE QSL-KORT
Klubben skickar QSL-kort följande datum:
15 febr, 15 maj,
15 sept, 15 nov.
Glöm inte att QSL-frankera

SI9AM har från SM3HKN/
Kenneth erhållit en alldeles ny
lödstation.

Vi framför vårt varma tack.

SI9AM är QRV på följande
frekvenser:
CW: 1817, 3517, 7017, 10117,
14017, 18077, 21017, 24897,
28017 kHz.
SSB: 1840, 3760, 7060, 14210,
18160, 21310, 24960, 28510
kHz.
FM: 145,550 MHz och på
SI9AM-repeatern 145,6125
MHz.
BOKNING AV SI9AM
Kan man köra radio från
SI9AM under vintern, har
många frågat? Ja, temperaturen
i rummet är neddragen till ca 10
grader. När Du kommer dit tar
det ca 1 timme att värma upp
rummet. Därefter är det bara
QRX nr 4/2004 2004-11–18

att ansluta feedrarna i radiostationerna och slå på datorn och
sedan är det klart att köra från
1,8 MHz till 30 MHz. Det finns
en Tribander beam för 14-2128 MHz, en 2 el beam för 7
MHz, en vikt dipol för 3,5 MHz
samt dipoler för 1,8 och 10
MHz. Om du vill köra 2 meter
ansluter Du feedern till YAESU
FT-225RD, All mode transceivern.

1 till 2 personer. Det finns även
möjlighet att hyra sängkläder,
om man inte tar med sig egna.
Pris 75 kr per uppsättning.

Vid bokning och för mera information kontakta:
SM3FJF/Jörgen på telefon
060 – 313 25 eller
SM3CVM/Lars på telefon
063 – 850 09.

SI9AM AWARD
Du glömmer väl inte bort att
samla kontakter och ansöka om
något av våra diplom.

Priset för klubbmedlemmar i
SK3BG, SK3EK, SK3GM,
SK3IK, SK3JR, SK3LH och
SL3ZYE är följande: Dagtid
1-10 timmar 100 kr, Dygn 200
kr. I båda fallen gäller priset för

SM3FJF och SM3LIV

På webbplatsen
www.qsl.net/si9am
får Du kontinuerlig information
om vad som har hänt och vad
som är på gång. Där kan Du
även se bilder från de aktiviteter som har förekommit.

GUEST CERTIFICATE
Du kan också köpa ett
gästdiplom till en kostnad av
50 kronor + porto.
73 de SM3LIV/Ulla,
SM3ESX/Christer och
SM3FJF/Jörgen
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DIN E-MAIL
Jag vill gärna
kunna
komma
i
kontakt
med
Dig,
som
är
medlem
i
SK3BG.
QRX utkommer fyra gånger per
år och det är inte alltid programmet stämmer, programpunkter försvinner och nya tillkommer. Jag vill då gärna berätta om de förändringar som
sker. En enkelt sätt för mig, är
att skicka ett email till Dig, men
då behöver jag Din mailadress.
I medlemsförteckningen, som vi
skickar med en gång per år,
anger vi den mailadress, som vi
har till Dig. Tyvärr ändras ofta
adressen och det får jag ingen
uppgift om, utan mina mail till
Dig studsar tillbaka.
Om Du inte får något mail från
mig i samband med att QRX
utkommer, betyder det att jag
inte har Din mailadress.

Känner Du igen Dig?

Gå då in på SK3BGs hemsida
och välj knappen STYR &
MEDL. Längst ner på sidan
finns ett formulär, där Du kan

meddela Din mailadress.
Jag lovar att Du får mail från
mig åtminstone fyra gånger per
år (när QRX är klar).
Ett tips! Om Du är medlem i
SSA, kan Du skaffa Dig en
SSA-adress. Då är det också lätt
för andra att komma ihåg Din
e-mailadress.
Om Du vill ha en SSAadress gå in på SSA:s
hemsida och välj Medlemsinfo och sedan epostkatalog. Till vänster på sidan klickar Du
på:

ansöka om @ssa-adress

Följ sedan anvisningarna på
webbsidan.
När Din SSA-adress är klar, registrera ändringen på SK3BG:s
webbplats enligt ovan.
73 de SM3LIV/Ulla

ÄNDRINGAR I
MEDLEMSLISTAN
SM3KDY
Mats Danielsson
Ny mail
matsdanielsson@nbv.se
SM3KOY
Per Andersson
Ny mail
perason@telia.com
SM3UQB
Karl-Erik Holmstedt
Ny mail
sm3uqb@hotmail.com
SM3XCH
Mikael Lindqvist
Ny mail
micke-lindqvist@tele2.se
SM3XMP
Per Söderkvist
Ny mail
per140@passagen.se

Vi önskar alla våra läsare
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT RADIOÅR 2005!
Styrelsen i SK3BG och SI9AM
QRX nr 4/2004 2004-11–18

SM3FJF och SM3LIV
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