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Gott Nytt Radioår 2005.  
 
Händelserna i Sydostasien har 
naturligtvis påverkat oss och vi 
sänder en tanke till alla som 
blivit drabbade direkt eller indi-
rekt. 
 
SK3BG har till RAST, Radio 
Amateur Society of Thailand, 
skänkt 1.000 kronor tillsam-
mans med ytterligare gåvor 
från andra amatörradioföre-
ningar och sändaramatörer 
främst i Jämtlands- och Väs-
ternorrlands län. RAST kommer 
att vidarebefordra vår gåva till 
Thailands Regering. 
 
På hemmafronten kan vi väl 
gissa att många amatörradioan-
tenner skadades under orkan-
nätterna i början av januari i 
södra Sverige. Vi får väl hoppas 
att antennerna i norra Sverige 
är väl förankrade och att vi för-
skonas från kommande orkan-
byar. 
 
På en klubbafton i november  
visade SM3ESX/Christer  
byggsatsen SDR-100 från Flex-
radio.  

Kvartalsmötet i november sam-
lade ett 20-tal amatörer som 
fick veta hur klubbens ekonomi 
var. SM3ESX/Christer berät-
tade om klubbens utvecklings-
arbete. SM3FJF/Jörgen be-
rättade om det pågående revi-
deringsarbetet av boken ”Bli 
Sändaramatör” Grundutbild-
ning. Mer info på sidan 7. 
 
Den 30 november träffades vi 
utan något fastställt program. 
 
Lilla Julafton blev som vanligt 
ett välbesökt och mycket trev-
ligt jularrangemang. Vi startade 
vid 19-tiden med glögg och till-

behör, lite minglande och sedan 
satte vi oss ner till de fint duka-
de fikaborden. Här fanns bland 
annat lussekatter, pepparkakor, 
frukt och godis.  SM3FJF/ 
Jörgen hälsade alla välkomna 
och talade om den fina gemen-
skap som finns i klubben. För-
sta pris på utlottningen av en-
trébiljetten tillföll SM3DCH/ 
Thor.   
 
Efter fikat, började försäljning-
en av lotter i vårt sedvanliga 
jullotteri. Även i år fanns många 
fina vinster och det var inga 
problem att sälja 500 lotter. 

(Forts. på sidan 2) 

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

SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET 

Intresset för ”pappers-TV” var stort hos den yngre generationen,  
men även de övriga skrattade gott. 
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Före lottdragningen 
visade vi "pappers-
TV" för att tillfreds-
ställa den yngre 
generationen. Som 
vanligt var det 
SM3GBA/Sven-
Erik som tagit med 
sig sin filmpro-
jektorutrustning. 
Många skratt hör-
des när filmerna 
visades. Efter film-
v isn ingen kom 
Tomten och alla 
som lämnat en jul-
klapp fick nu ta ett 
paket ur tomtens 
säck.  För alla som 
hoppades på turen blev det 
därefter dragning i jullotteriet. 
Första pris tillföll SM3FJF/ 
Jörgen som omedelbart skänk-
te sitt pris till SI9AM. Första 
priset var en 2,4 GHz Trådlös 
AV-Link som Jörgen tycker 
passar perfekt till SI9AM för 
uppbyggnad av trådlöst Inter-
net. Senare på kvällen servera-
des korv med bröd i köket.  
 
Sist på programmet stod auk-
tionen, vilken som vanligt för-
rättades av vår DL3 nämligen 
SM3CWE/Owe. Många fina 
radioprodukter utropades. Vid 
midnatt önskade vi varandra 
God Jul och åkte hem till våra 
QTH:n.  
 

Vi tackar alla som kom  
denna klubbafton och alla  

som skänkt priser och  
auktionsgods.  

 
Den 6 januari tjuvstartade vi 
året med ett trettondagsmöte. 
13 amatörer slet sig från festlig-
heterna på hemmaplan och 
kom till klubben för att lyssna 
på SM3CWE/Owe, SM3FJF/ 
Jörgen, SM3FWT/Hans och 
SM3LDP/Markku som berät-
tade om sin expedition till Hitra 

(Forts. från sidan 1) 

i Norge i september 2004. 
Markku hade redigerat sin vi-
deofilm och vi kunde nu följa 
händelserna under de fyra da-
gar, som de var på resande fot. 
Kvällens fikaintäkter, 810 kro-
nor, gick oavkortat till RAST, 
Radio Amateur Society of Thai-
land, för hjälp åt nödlidande i 
Thailand. 
 
Under temaserien ”Veta Mera” 
höll SM3LDP/Markku före-
drag under rubriken VM-VARE. 
Här fick besökarna tips om hur 
man kan köra gamla data-
program som tidigare bara fun-
gerat i Dos, Windows 95 
och/eller Windows 98 i datorer 
med Windows XP. 
 
På k lubbens webbp la ts  
www.sk3bg.se kan du hämta 
hem klubbtidningen som en 
pdf-fil. Det betyder att du tar 
hem den i orginalutförande, 
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 pdf-
filer. Finns alternativet ”Skriv 
ut som bild” i utskriftsfunktio-

nen, 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”, 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 tryckning-
en, kontakta  
SM3LIV/Ulla eller 

SM3FJF/Jörgen snarast på 
telefon 060-313 25 eller  
070 - 394 17 45. 
 
Vi behöver hjälp med tryckning-
en av QRX. Kan Du som läser 
detta, hjälpa oss eller förmedla, 
så att något av kommande 
nummer av QRX kan kopieras? 
 
QRX nr 2/2005 kommer att 
tryckas i mitten av april månad.  
 

Manusstopp 1 april 2005.  

SM3HKN/Kenneth från Gävle, SM3ESX/Christer, SM3LDP/
Markku och SM3CWE/Owe har hittat något intressant i da-
torn. (Kenneth åkte till Sundsvall bara för att vara med på 

trettondagskvällens möte.) 

Ett varmt TACK till följande 
medlemmar som under året 
stött SK3BG genom att köpa 

bingolotter. 

TACK 

SM3AF/Sten 
SM3BCS/Eskil 
SM3CER/Janne 
SM3CWE/Owe 
SM3ESX/Christer 
 
SM3EXM/Erik 
SM3FJF/Jörgen 
SM3FWT/Hans 
SM3GUJ/Rolf 
SM3JBS/Sven 

SM3KAF/Bosse 
SM3LIV/Ulla 
SM3LJA/Kent 
SM3MQF/Curt 
SM3RMR/Björn 
 
SM3TRV/Leif 
SM3UQO/Björn 
SM3UQS/Mats 
SM3WSK/Bengt 
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 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 klub-
ben. Vi använder oss av con-
testprogrammet MT4U. Vi 
träffas kl 14.30. Mellan klock-
an 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”   
 ATT VARA VALOBSERVATÖR 
SM3HLL/Bertil har varit valobservatör 15 
gånger. Bertil berättar om några av sina upp-
drag, bland annat nu senast den 26 december 

2004 i Ukraina. Vidare be-
rättar Bertil om valet i  
Kazakhstan.  

———————— 
Utdrag ur Sundsvalls Tidnings  

nätupplaga 2004-12-12 
”Struntar i jul för att granska  

omval i Ukraina” 
Först protesterade valobservatörerna. Sedan bör-

jade folkets demonstrationer. Nu har Ukrainas 
centrala valkommitté avsatts och det blir omval 

den 26 december. Bertil Häll från Sundsvall är en 
av valobservatörerna som ska kontrollera att det 

går rätt till den här gången.   
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Lördag-söndag 19–20 februari  
WEEKENDKURS I AMATÖRRADIOTEKNIK  
Del II av II. SK3BG anord-
nar veckoslutskurs för ama-
törradiocertifikat i klubb-
lokalen i Sidsjön.  
 
För ytterligare info kontakta 
SM3ESX/Christer eller 
SM3FJF/Jörgen. 
 
Tis 22 feb ”VETA MERA” QSL-KORT 
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 ska de vara utfor-

(Forts. på sidan 4) 

HÄR FINNS VI 

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. 

VINTER– och VÅRPROGRAMMET 

Tis 1 feb VHF-TEST 
Vi fortsätter att köra VHF-testen från klubben. 

För Dig som är hemma finns möj-
lighet 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 feb ”VETA MERA”  
 AMATÖRRADIO PÅ LÅNGVÅG – 
 136 kHz BANDET och  
 QSL-SORTERING 
Denna tisdagskväll får vi besök av 
S M 3 UW S /W ol f ga ng 
Finkbeiner från Söder-
hamn. Wolfgang kommer 
att berätta hur han gjorde för att komma igång 
på 136 kHz och vad han har kört. Wolfgang har 
både bilder och ljudfiler med sig. 
 
Kvällen avslutas med att vi påbörjar sorteringen 
av inkomna QSL-kort. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
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made? 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 möjlig-
het 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 an-
ordnar 6 temakvällar, där vi ska försöka berätta 

vad som hänt un-
der 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 klubbens bildande och om 
åren 1945-1955. 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
Sön 13 mars MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN 
SM3FJF/Jörgen hälsar Dig välkommen att del-
ta i SSA:s månads-
test på 40 och 80 
meter på kortvåg 
från klubben. Vi an-
vänder oss av con-
t e s tp rog r ammet 
MT4U. Vi träffas kl 
14.30. Mellan klock-
an 15.00 – 16.00 
pågår CW-delen 
och mellan klockan 16.15 – 17.15 pågår SSB-
delen 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 

(Forts. från sidan 3) 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 

 
 
Tis 22 mars  
SK3BG ÅRSMÖTE 
Se separat kallelse på sidan 6. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 

 
Tis 29 mar ”VETA MERA”  BLI QRV på  
 432 och/eller 1296 MHz ! 
Har du funderat på att köra radio på 432 eller 
1296 MHz? Vad behövs för att komma igång och 
vad kan vara bra 
att tänka på? 
S M3J QU/ Per 
försöker reda 
ut grunderna och presenterar egna erfarenheter. 
Ta med dig dina egna erfarenheter eller frågor. 
En teknikorienterad afton utlovas.  
Klubbvärd:  SM3CER/Janne 
 

 
 
 
Lör 2 apr  
SM3-MÖTE i DELSBO 
Se separat kallelse på si-
dan 8. 
 

 
 
Tis 5 apr 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 
  

(Forts. på sidan 5) 
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Tis 12 apr SK3BG – 60 ÅR, del 2 (6) 
Sundsvalls Radioamatörer firar i år 60 år. Vi an-
ordnar 6 temakvällar, där vi ska försöka berätta 
vad som hänt under de 6 olika 10-års-
perioderna. Vi behöver Din hjälp. Om Du har bil-

der eller minns nå-
gon särskild hän-
delse, hör av Dig 
till oss i styrelsen.  
 
Denna afton berät-
tar SM3AF/Sten, 
S M 3 A U / O l l e , 

SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen om 
åren 1955-1965. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
Sön 17 apr MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN 
SM3UQO/Björn hälsar Dig välkommen att delta 
i SSA´s månadstest på 40 och 
80 meter på kortvåg från klub-
ben. Vi använder oss av contest-
programmet MT4U. Vi träffas kl 
15.30, mellan klockan 16.00 – 
17.00 pågår SSB-delen och mel-
lan klockan 17.15 – 18.15 pågår 
CW-delen. 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 

 
Tis 19 apr RAPPORT FRÅN  
      SSA:s ÅRSMÖTE 
SM3CWE/Owe och SM3FJF/ 
Jörgen berättar om utställningarna, 
föredragen och om årsmötesförhand-
lingarna i Karlsborg. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 

Tis 26 apr 50 ÅR SOM SÄNDARAMATÖRER 
Denna afton gästas klubben av SM3ATX/Tore 
från Östersund, av många sändaramatörer mera 
känd som "RADIO REX".   
 
Under 1950-1990 drev Tore firman Radio Rex 
AB i Östersund. Förutom radio- och TV-apparater 
sålde han även amatörradioutrustningar. Många 
sändaramatörer idag har en Radio Rex Telegrafi-
nyckel, en unik produkt framtagen i Jämtland. 
Fortfarande säljs hans produkt av bland annat 
SRS i Karlstad. Tores affärsfilosofi var att sälja 
sina amatörradioprodukter till fördelaktiga priser 
för sändaramatörerna.  Under flera av Åstölägren 
på 1970-talet fanns Tore på plats och visade sina 
produkter.  
 

(Forts. från sidan 4) Tore kommer denna 
kväll till klubben för 
att ge en tillbakablick 
på sina 50 år och om 
amatörradions ut-
veckling, olika pro-
dukter samt många 
härliga minnen. 
 
Varmt välkommen till 
en intressant afton. 
 
Klubbvärd: 
SM3GSK/Classe 
 
Tis 3 maj  VHF-TEST 
Vi fortsätter att köra VHF-testen från klubben. 
För Dig som är hemma finns möjlig-
het 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 10 maj SK3BG – 60 ÅR, del 3 (6) 
Sundsvalls Radioamatörer firar i år 60 år. Vi an-

ordnar 6 temakväl-
lar, där vi ska för-
söka berätta vad 
som hänt under de 
6 olika 10-års- peri-
oderna. Vi behöver 
Din hjälp. Om Du 
har bilder eller 

minns någon särskild händelse, hör av Dig till oss 
i styrelsen.  
 
Denna afton berättar SM3CWE/Owe, 
SM3CXS/Jörgen, med flera om åren 1965-
1975.  
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Sön 15 maj  MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN 
SM3FJF/Jörgen hälsar Dig välkommen att del-
ta i SSA´s månadstest på 40 och 80 meter på 
kortvåg från klubben. Vi använder oss av con-
testprogrammet MT4U. Vi träffas kl 15.30, mel-
lan klockan 16.00 – 17.00 pågår CW-delen och 
mellan klockan 17.15 – 18.15 pågår SSB-delen 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 

(Forts. på sidan 6) 



QRX nr 1/2005  2005-01–23      SM3FJF och SM3LIV                                                                                                                                 6 

 

Tis 17 maj  AUKTION—BILLIGT, BILLIGT 
Det har varit storstädning 
på klubben. Vi har samlat 
ihop godbitar, rariteter, 
gammalt och nytt. Kom 
upp och ”skambjud” och 
ta sedan med dig Dina 
fynd hem denna ljusa 
försommarkväll.  
Klubbvärd:  
SM3UQO/Björn 

 
Sön 22 maj   
SSA:s PORTABELTEST  
Vi deltar i SSA:s portabel-
test som pågår mellan 
07.00—11.00 UTC. Vi an-
vänder klubbens utställ-
ningstält. Var och en tar 
med sig egen förtäring. 
Alla är varmt välkomna att 
delta.  
Tidpunkt för avresa med-
delas i SK3BG-nytt. Du kan också läsa på klub-
bens hemsida eller kontakta SM3ESX/Christer 
för mer info. 

(Forts. från sidan 5) 

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! 

Tis 24 maj   KVARTALSMÖTE 
Nu har Du chansen igen. Vi 
lyssnar på Dina idéer och syn-
punkter, men vi behöver Dig 
också som bollplank för våra 
tankar och förslag. Vi är ly-
hörda och vill försöka anpassa 
verksamheten, så att den 
passar så många som möjligt. 
Kommer Du? 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Tis 31 maj  TRÄFFKVÄLL 
Mer info i nästa nummer. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis 7 jun VHF-TEST och  
 SÄSONGSAVSLUTNING 
Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trev-

lig samvaro i klubblokalen 
samtidigt som 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 tillfäl-
len, 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 

Glöm inte ”Bullen” och 
SK3BG-Nytt på söndagar  

kl 21.00 
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Vi hälsar följande medlemmar 
välkomna till klubben: 

 
 
 
 

 
 
 
 
Emerenciana Kjörsvik 

Bragegatan 4 
856 41 Sundsvall 

Telefon 060-12 91 83 
 

Roland Nilsson 
Härstavägen 32 
854 61 Sundsvall 

Telefon 060-15 17 95 

Ja, så känns det nu efteråt, när 
Boken ”Bli Sändaramatör” 
Grundutbildning är omgjord, 
tryckt och levererad från trycke-
riet till SSA Ham Shop, säger 
både SM3FJF/Jörgen och 
SM3CER/Janne, och fortsät-
ter ”– hade vi vetat hur mycket 
arbete det hade varit, hade vi 
aldrig påbörjat och gått in i pro-
jektet”. 
 
Det började som ett revide-
ringsarbete mars 2004, men det 
blev mera en nyskrivning av 
läroboken allt efter som tiden 
gick. Ett arbete som blev klart 
för tryck, mellan jul och nyår 
och vecka 2 kunde de första 
böckerna levereras ut till de 
över 100 personer som stod i 
kö för att få köpa den nya  
utbildningsboken. 
 
Projektledare för hela bokarbe-
tet har varit SM3FJF/Jörgen 
och för det massiva inskrivan-
det har ansvaret varit hos 
SM3CER/Janne. Radarparet 
SM3FJF och SM3CER har träf-
fats 79 gånger under den här 
tiden. Tillsammans har de lagt 
ner drygt 1700 timmar och de 
övriga 8 i projektgruppen 850 

timmar tillsammans. Dessa alla 
arbetstimmar är gjorda helt 
gratis från alla deltagare i pro-
jektgruppen. 
 
Från klubben har också ingått 
SM3CWE/Owe som har revi-
derat avsnitten om antenner, 
vågutbredning samt övningsfrå-
gor. 
 
Resultatet har redan tagits 
emot mycket positivt från olika 
radioklubbar och utbildare runt 
om i Sverige. Ett längre referat 
om hela projektet finns på 
SSA:s webbplats 
http://www.ssa.se/sektion_utb/  
samt i QTC nr 1 2005. 

ÄNDRINGAR  I 
MEDLEMSLISTAN 

NY MEDLEMMAR 

SM0AGD 
Erik Sjölund 

Ny mail 
erik.agd@glocalnet.net  

 
 

SM3BSF 
Stig Östlund 

Ny mail 
maradona@oestlund.pp.se 

 
 

SM3EDA 
Bengt Hedin 

Ny adress 
Rude 125 

864 91 Matfors 
 
 

SM3MIZ 
Jorma Martikainen 

Ny adress 
Rörvägen 7A 

860 30 Sörberge 
 
 

SM3WSK 
Bengt Medin 

Ny mail 
bengt.medin@tiscali.se 

ETT VERKLIGT MARATONLOPP! 
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 KALLELSE TILL SM3-MÖTE I DELSBO 

 
 DL3, SM3CWE/Owe och SK3PH, Delsbo Radioklubb - DRAK,  

hälsar Dig välkommen till vårens SM3-möte i Delsbo. 
 
 Datum: Lördagen den 2 april 2005 
 
 Tid: Klockan 10.00 
 
 Plats: Ede Skola i Delsbo (Matsalen) 

På SK3PH:s hemsida finns kartor  
http://hem.passagen.se/drak/om/karta.htm 
 

 På Programmet 
 10.00 Samling med Kaffe/The/Läsk och mackor 
 10.30  Mötesförhandlingarna börjar 
 12.00 Lunch  
 13.00 Mötesförhandlingarna fortsätter 

 14.00 Information om besöksstationen SI9AM  
 14.30 SM3CER/Janne demonstrerar det nya  

   contestprogrammet MT4U för SSA:s månadstest  
 

 Incheckning: Via repeatern SK3GA/R på 145.775 (RV62) 
 

 Mer info: På SSA:s hemsida  
http://distrikt-3.ssa.se/ 

 samt i QTC och SSA-bulletinen 
 

  
 Varmt välkomna hälsar DL3, SM3CWE/Owe och  

SM3MTQ/Dan ordförande i SK3PH 
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Syftet med  SI9AM, King Chu-
lalongkorn Memorial Amateur 
Radio Society in Ragunda, Swe-

den, är att kun-
na erbjuda sän-
d a r a m a t ö r e r , 
som besöker den 
thailändska pa-
viljongen, att på 
plats  kunna 
köra radio med 

specialsignalen SI9AM. 
 

GÄSTANDE OPERATÖRER 
2004 

Flera gästnätter under året av 
SM3EXM/Erik. 
 
13 februari 
SM3CER/Janne och 
SM3FJF/Jörgen 
 
29 maj - 30 maj 
CQ CW WPX Contest ca 2 500 
QSOn   
SM3CER/Janne,  
SM3EAE/Lars, 
SM3FJF/Jörgen, 
SM3TLA/Anders  
med YL Andrea.  
 
22 juni  
SM3TLG/Hans 
 
13-14 juli  
SM4BNJ Hans 
 
23 – 25 juli   
LA2U Fosengruppen av NRRL 
LA3RLA Kai Rune,  
LA3WMA Jan med  
XYL Norunn och dotter Hilde. 
LA6VNA Tom Rune, med  
familjen Kristian 5 år,  
XYL Linda och Petter 7 år. 
LA3TMA Morten och  
XYL Nina.  
LA3XMA Odd och  
LA7FW Tor. 
 
28-29 juli  
SM5DAD/Kjell 
 

18-19 september 
SAC Contest CW ca 1 350 QSOn  
SM3EAE/Lars, 
SM3FJF/Jörgen och 
SM3WMU/Tomas  
 
24-27 september  
SAC Contest SSB ca 1 500 QSOn 
DF6JC/Jörg och 
DL1EJS/Stefan   
 
29-31 oktober  
CQ WW SSB Contest, ca 2 000 
QSOn 
SM3EAE/Lars, och 
SM3WMU/Tomas  
  
Dessutom ett antal dagsbe-
sökande gäster från Sverige och 
övriga Norden. 
 
PLANERADE AKTIVITETER 

ÅR 2005 
26-27 Mars  
CQ WW WPX Contest, SSB 
 
23 April 
SI9AM-årsmöte klockan 10.00 
på Bispgårdens Tekniska Skola 
 
21 Maj   
Arbetsdag med översyn av an-
tenner och mast samt demon-
stration av amatörradio i “Vita 
Huset”  
 
29-29 Maj 
CQ WW WPX Contest CW 
 
18 Juni  
Demonstration av amatörradio i 
”Vita Huset” 
 
16 – 19 Juli  
Demonstration av amatörradio i 
”Vita Huset” i samband med 
Chulalongkorndagarna i  
Utanede. 
  
Bokning av  
besöksstationen: 
SM3FJF/Jörgen på telefon 
060 – 313 25 eller 
SM3CVM/Lars på telefon  
063 – 850 09. 

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 1 
till 2 personer. Det finns även 
möjlighet att hyra sängkläder, 
om man inte tar med sig egna. 
Pris 75 kr per uppsättning. 
 
På webbplats 
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 aktivite-
ter som har förekommit. 
 
73 de SM3LIV/Ulla, 
SM3ESX/Christer och 
SM3FJF/Jörgen 

SI9AM 

Till den 21 januari hade 79 % 
av våra klubbmedlemmar betalt 
in årsavgiften för år 2005. 
 
Några klubbmedlemmar får till-
sammans med detta klubblad 
en liten påminnelse. 

 
Avgiften för år 
2005 är 200 
kronor för 
fullt betalande 
med l emmar 
och  100 
kronor för 

studerande/värnpliktiga. 

 
Klubbens postgiro 

är 

79 16 23-2 
 

73 de SM3LIV/Ulla 
Kassör 

MEDLEMSAVGIFTEN 
2005 


