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Välkommen till höst- och vinter-
numret av QRX. 
 
Hösten närmar sig med storm-
steg och vi undrar kanske vart 
den här sommaren tog vägen. 
Ja, tiden går fort. Förhopp-
ningsvis har du hunnit med att 
köra radio, fixa antenner och 
allt annat som fanns på 
”önskelistan” inför sommaren. 

 
I höst kommer vi att fokusera 
oss på klubbens 60-års-
jubileum. Mer om detta längre 
fram i detta nummer av QRX. 
 
Under våren och sommaren har 
vi haft en god tillströmning av 
klubbmedlemmar på våra träff-
kvällar.  

Den 10 maj fortsatte vår tema-
serie SK3BG – 60 år. Denna 
kväll var det SM3CWE/Owe 
som med hjälp av andra klubb-
medlemmar sammanställt klub-
bens historia under åren 1955-
1965. Drygt 30 samlades för att 
höra SM3CWE/Owe berätta 
om den epoken. 
 
Den 17 maj hade vi auktion, 
med underrubriken ”Billigt – 
Billigt”, på överblivet material 
från klubben. Ett stort antal 
amatörer kom från när och fjär-
ran i SM3-distriktet och radiore-
laterade prylar fick nya glada 
ägare. Vi åter-
kommer vid ett 
senare tillfälle 
med ytterligare  
en utförsäljning 
av radioprylar. 
 
I vårens porta-
beltest den 22 
m a j  d e l t o g 
SK3BG i Mixed-klassen. Testen 
kördes av SM3CER/Janne och 
SM3ESX/Chr is ter  f r ån 
SM3CWE/Owes sommar- 
QTH ute på Björkön. Grattis 
Janne och Christer till första-
platsen. 
 
På kvartalsmötet i maj fick 
SM3UQO/Björn rycka in som 
mötesordförande. Förslag på 
kommande klubbaktiviteter dis-
kuterades. Dessutom framför-

des önskemål om en telegrafi-
kurs för nybörjare under kom-
mande höst- och vinterperiod. 
På mötet beslutades att rekom-
mendera SM3CWE/Owe och 
SM3FJF/Jörgen som SSA 
provförrättare för amatörradio-
certifikat. Enligt nya direktiv 
från SSA sägs alla provförrätta-
re upp och alla får göra en ny 
ansökan för att bli provförrätta-
re och då måste de bland annat 
vara rekommenderade av en 
radioklubb. 
 
Tisdagen den 31 maj visade 
S M 3 C E R / J a n n e  o c h 

SM3FJF/Jörgen nya klubb-
medlemmar hur man kör kort-
våg från klubben. En mycket 
intressant kväll tyckte de sju 
nya klubbmedlemmarna, som 
också fick prova på att själva 
köra några kontakter från 
klubbens radiostation. 
 
Vårsäsongen avslutades med 

VHF-test och grillafton. Ett tret-
tiotal klubbmedlemmar, kom till 
denna träffkväll. Fantastiskt. 
 
Den första tisdagen i juli hade 
klubben sommaröppet. Kvällen 
startade med att SM3ESX/ 
Christer  berättade at t 
SM3MQF/Curt hastigt hade 
avlidit och en tyst minut hölls. 
Därefter berättade SM3OAU/ 
Lars och XYL Viveca med 

(Forts. på sidan 2) 
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Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström  SM3ESX 060—56 12 85 
 Sekreterare: Björn Ohlsson SM3UQO 060—12 85 70 
 Kassör:  Ulla Norrmén SM3LIV 060—313 25 
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hjälp av bilder om hur det är att 
bo och leva i Israel. En mycket 
intressant kväll, där 25 klubb-
medlemmar deltog. Några av 
kvällens besökare var där för 
första gången på flera år. 
SM3FJF/Jörgen berättade om 
de kommande aktiviteterna hos 
SI9AM. Kvällen avslutades 
med att SM3HFD/Håkan be-
rättade om sitt besök på ama-
törradiomässan i Friedrichsha-
fen. 
 
Även den första tisdagen i au-
gusti hade klubben sommaröp-
pet. Denna kväll visade 
SM3FJF/Jörgen bilder samt 
berättade om festligheterna vid 
den thailändska paviljongen 
samt om demonstrationen av 
amatörradio hos SI9AM. Se 
separat artikel på sidan 7. Där-
efter fortsatte Jörgen med att 
dra upp riktlinjerna inför 
Lighthouse-dagarna och hös-
tens Portabeltest ute på Lörud-
den. Under kvällen kördes även 
VHF test under ledning av 
SM3JQU/Per. 
 
På k lubbens webbp la ts 
www.sk3bg.se kan du hämta 

(Forts. från sidan 1) 

Viveca, SM3OAU/Lars, SM3DCH/Thor och SM3LIV/Ulla 

hem klubbtidningen som en 
pdf-fil. Det betyder att du tar 
hem den i originalutförande, 
dvs i färg och med alla bilder. 
Har Du synpunkter på pdf-filen 
etc, hör gärna av Dig direkt till 
SM3LIV/Ulla.  
Email: 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 pro-
blem 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 si-
dor. Du som har möjlighet att 
hjälpa till med tryckningen, kon-
takta SM3LIV/Ulla eller 
SM3FJF/Jörgen snarast på  
telefon 060-313 25 eller  
070 - 394 17 45.  
 
Vi behöver hjälp med tryckningen 
av resterande nummer under år 
2005. Kan Du som läser detta, 

hjälpa oss eller förmedla, så att 
något av kommande nummer av 
QRX kan kopieras? 
 
QRX nr 4/2005 kommer att 
tryckas i början av november 
månad.  
 

Manusstopp är den  
14 oktober 2005. 

Styrelsen har 
beslutat att 
utlysa en år-
lig tävling 
”Årets Roo-
kie”. Alla som 
blivit med-
lemmar från 
och med 1 
januari 2004 
(och inte tidi-

gare varit medlem i klubben) 
kan delta i den tävlingsomgång 
som pågår under år 2006. Täv-
lingen syftar till att öka aktivite-
ten i föreningen. Du som deltar i 
tävlingen ska under år 2006 
samla poäng, genom att utföra 
olika aktiviteter. Du som vill del-
ta, kontakta SM3ESX/Christer, 
så erhåller du ett aktivitetskort, 
där du själv antecknar de poäng 
som du samlar in. Vinnaren som 
förutom äran får ett diplom och 
en pokal utses av en jury och 
presenteras på klubbens årsmö-
te. Tävlingsreglerna och poäng-
beräkningen ser du på sidorna 
9-10. 
 
Välkommen att delta i tävlingen. 
Du som ännu inte är medlem är 
välkommen in i gemenskapen i 
Sundsvalls Radioamatörer och 
du har även chansen att bli 
”Årets Rookie”. Du måste inte 
vara licensierad sändaramatör 
för att bli medlem. 
 
73 de Styrelsen 
genom SM3ESX/Christer 

ÅRETS ROOKIE 
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UTBILDNING  I  AMATÖRRADIOTEKNIK  

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  
 
Lördag 15 oktober 2005 
kl 09.00 – 12.00 Pass 1 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Pass 2 
kl 17.00 – 18.00 Middag 
kl 18.00 – 21.00  Pass 3 
 
Söndag 16 oktober 2005 
kl 08.00 – 12.00 Pass 1 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

Veckoslut 2  
 
Lördag 12 november 2005 
kl 09.00 – 12.00 Övningsprovskrivning 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Pass 2 
kl 17.00 – 18.00 Middag 
kl 18.00 – 21.00  Pass 3 
 
Söndag 13 november 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 - Grundutbildning 
• Trafikhandboken 
• Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn 
• CD-skiva  
• Block och penna 

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 

Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG,  anordnar utbildning i amatörradioteknik. 
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger 
tillgång till samtliga amatörradiofrekvensband. 
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HÄR FINNS VI 

Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om 
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som 
ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön. Klubb-
lokalen är då öppen från klockan 19.00. Entre-
dörren är försedd med dörrkod. Kontakta någon i 
styrelsen för vidare information. 
 
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd, 
alternativt läsk och bröd till ett självkostnadspris 
av endast 20 kronor. 

HÖST– och VINTERPROGRAMMET 

Tis 30 aug SÄSONGSSTART 
Nu startar vi upp en ny säsong i 
klubben. Ta del av de nya tidskrif-
terna, som har kommit under 
sommaren. Vi sorterar inkomna 
QSL-kort och berättar roliga som-
marminnen. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Tis 6 sep VHF-TEST 

Vi fortsätter att köra VHF-testen 
från klubben med 
SA6ØA. För Dig som är 
hemma finns möjlighet 
att köra SA6ØA 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 13 sep KVARTALSMÖTE 
Styrelsen presenterar 
bland annat höstens pro-
gram 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 verksam-
heten, så att den passar så många som möjligt. 
Kommer Du? 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Sön 18 sep  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 t p r o g r a m m e t 
MT4U. Vi träffas kl 
15.30, mellan klock-
an 16.00 – 17.00 
pågår CW-delen och 

mellan klockan 17.15 – 18.15 pågår SSB-delen. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
Tis 20 sep INFÖR AMATÖRRADIONS DAG 
Denna kväll planerar vi inför vårt arrangemang 
på amatörradions dag. Vi kommer att finnas i 
klubbens utställningstält i hamnen, bredvid Clas 
Ohlson. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Lör 24 sep  AMATÖRRADIONS DAG 
Vi demonstrerar amatörradio vid Clas Ohlson i 
Sundsvall mellan klockan 09.00 – 16.30. Vi behö-
ver operatörer till både HF, VHF och ev. satellit-
körning.  

Klockan 09.00 på lör-
dag morgon träffas vi 
och monterar upp vårt 
utställningstält samt 
monterar en mini-
beam och trådanten-
ner. Vi håller på till kl 
16.30, då vi avslutar 
aktiviteten med att 
montera ned antenner, 
radioutrustning och 
utställningstältet.  

(Forts. på sidan 5) 
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Från klockan 14.00 visar vi även hur deltagande i 
contest kan ske i samband med SAC SSB Contest.  
 
Senare på lördagseftermiddagen och ev. en bit in 
på kvällen fortsätter vi och deltar i SAC SSB Con-
test från klubblokalen. 
 
Anmäl Dig snarast till SM3ESX/Christer eller 
SM3FJF/Jörgen.  
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
Tis 27 sep SK3BG – 60 ÅR, del 4 (6) 
Sundsvalls Ra-
d i o ama t ö r e r 
firar i år 60 år. 
Vi anordnar 6 
temakvä l l a r , 
där vi ska för-
söka berätta 
vad som hänt 
under de 6 oli-
ka 10-årsperioderna. Vi behöver Din hjälp. Om 
Du har bilder eller minns någon särskild händelse, 
hör av Dig till oss i styrelsen. Denna afton berät-
tar SM3ESX/Christer, SM3FJF/Jörgen med 
flera om åren 1975-1985.  
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Tis 4 okt VHF-TEST 

Vi fortsätter att köra VHF-testen 
från klubben med SA6ØA. För Dig 
som är hemma finns möjlighet att 
köra SA6ØA 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 

 
Lör 8 okt SM3-MÖTE I  
 ÖSTERSUND 
Mer information på www.sk3jr.se 
och SSA-bulletinen. 
 
Vi planerar att åka från Sundsvall i 
en eller två bilar tidigt på lördags-
morgonen.  
Anmäl Dig snarast till SM3ESX/ 
Christer eller SM3FJF/Jörgen om 
Du vill följa med. 
 
 

(Forts. från sidan 4) Tis 11 okt SK3BG – 60 ÅR, del 5 (6) 
Sundsvalls Ra-
d ioamatö r e r 
firar i år 60 år. 
Vi anordnar 6 
temakvä l l ar , 
där vi ska för-
söka berätta 
vad som hänt 
under de 6 

olika 10-årsperioderna. Vi behöver Din hjälp.  
Om Du har bilder eller minns någon särskild hän-
delse, hör av Dig till oss i styrelsen.  
Denna afton berättar SM3CWE/Owe med flera 
om åren 1985-1995.  
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Lördag– söndag 15—16  okt 
WEEKENDUTBILDNING del 1 (2) 
SK3BG anordnar vecko-
slutskurs för amatörradiocertifi-
kat i klubblokalen i Sidsjön.  
Se separat artikel på sidan 3. 
 
 

 
SPRID INFORMATION OM DENNA  
WEEKENDUTBILDNING TILL SÅ  

MÅNGA SOM MÖJLIGT! 
 
Tis 18 okt ”VETA MERA” VÅGUTBREDNING 
 PÅ KORTVÅG 
SM3ESX/Christer berättar och förklarar hur 

vågutbredning 
på kortvåg på-
verkas av jor-
dens magnetfält 

och förändringar på solen. Christer visar också 
var Du kan hitta information om dessa händelser. 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Lör 22 okt EXTRA RADIOAKTIVITET  
 MED SA6ØA del 1(6) 
Under tiden kl 08.00 – 12.00 aktiverar vi vår jubi-
leumssignal, främst på 80 och 40 meter, för att 
ge andra sän-
daramatörer, 
främst i Nor-
den, möjlighet 
att köra vårt fina radioprefix och jubileumssignal. 
Välkommen upp och aktivera klubbsignalen. 
Klubbvärd: SM3ZBB/Lars 
 

(Forts. på sidan 6) 
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Tis 25 okt VIDEOAFTON 
SM3EVR/Tord visar en vi-
deofilm från någon DX-
pedition. 
Klubbvärd: 
SM3UQO/Björn 
 

Tis 1 nov VHF-TEST 
Vi fortsätter att köra VHF-testen 
från klubben med SA6ØA. För Dig 
som är hemma finns möjlighet att 
köra SA6ØA 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 nov SK3BG – 60 ÅR, del 6 (6) 
Sundsvalls Ra-
d i o ama t ö r e r 
firar i år 60 år. 
Vi anordnar 6 
temakvä l l a r , 
där vi ska för-
söka berätta 
vad som hänt 
under de 6 oli-
ka 10-årsperioderna. Vi behöver Din hjälp.  
Om Du har bilder eller minns någon särskild hän-
delse, hör av Dig till oss i styrelsen.  
Denna afton berättar SM3ESX/Christer, 
SM3FJF/Jörgen med flera om åren 1995-
2005.  
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
Lördag– söndag 12—13  nov 
WEEKENDUTBILDNING del 2 (2) 
SK3BG anordnar vecko-
slutskurs för amatörradiocertifi-
kat i klubblokalen i Sidsjön. Se 
separat artikel på sidan 3. 
 
 
SPRID INFORMATION OM DENNA  
WEEKENDUTBILDNING TILL SÅ  

MÅNGA SOM MÖJLIGT! 
 
 
 

(Forts. från sidan 5) Tis 15 nov KVARTALSMÖTE 
Nu har Du chansen igen. 
Vi lyssnar på Dina idéer 
och synpunkter, men vi 
behöver Dig också som 
bollplank för våra tankar 
och förslag. Vi är lyhörda 
och vill försöka anpassa 
verksamheten, så att den 
passar så många som 
möjligt. 
Kommer Du? 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Lör 19 nov EXTRA RADIOAKTIVITET  
 MED SA6ØA del 2(6) 
Under tiden kl 08.00 – 12.00 aktiverar vi vår jubi-
leumssignal, främst på 80 och 40 meter, för att 
ge andra sän-
daramatörer, 
främst i Nor-
den, möjlighet 
att köra vårt 
fina radioprefix och jubileumssignal. Välkommen 
upp och aktivera klubbsignalen. 
Klubbvärd: SM3ZBB/Lars 
 
Tis 22 nov INSTÄLLT 
Vi vilar oss inför vårt 60-årsfirande på fredag. 
 
Fre 25 nov JUBILEUMSFEST 

Vi firar klubbens 60-årsdag 
med att äta en gemensam 
jubileumsbuffé i klubbloka-
len.  
 
Vi blickar tillbaka och minns 
några av alla de roliga episo-
der som utspelat sig och  
naturligtvis har vi ett litet 
lotteri. 
 

Obligatorisk förhandsanmälan till 
SM3ESX/Christer.   

 
Begränsat till 35 platser,  
så först till kvarn gäller! 

  
Varmt välkomna till  
vårt 60-årsfirande. 

 
Klubbvärd: Styrelsen 

(Forts. på sidan 7) 
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Tis 29 nov NÖDSITUATIONER 
I   nr 2/2005  av QRX efter lyste SM3LDP/ 
Markku medlemmar som var intresserade av att 
ställa upp och hjälpa till vid olika nödsituationer. 
Markku redovisar nu utfallet av enkäten och 
denna afton fastställer vi nivån för hjälpinsat-
serna. 
Klubbvärd: SM3LDP/Markku 
 
Tis 6 dec VHF-TEST 
Vi fortsätter att köra VHF-testen från 
klubben med SA6ØA . För Dig som är 
hemma finns möjlighet att köra SA6ØA 
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 
 
Lör 10 dec EXTRA RADIOAKTIVITET  
 MED SA6ØA del 3(6) 
Under tiden kl 08.00 – 12.00 aktiverar vi vår jubi-
leumssignal, främst på 80 och 40 meter, för att 
ge andra sän-
daramatörer, 
främst i Nor-
den, möjlighet 
att köra vårt fina radioprefix och jubileumssignal. 
Välkommen upp och aktivera klubbsignalen. 
Klubbvärd: SM3ZBB/Lars 
 
Vårt traditionella lilla julaftonsfirande gör ett 
uppehåll detta år, med anledning av vårt 60-
årsfirande den 25 november. 
 
Tis 13 dec ATT KÖRA KORTVÅG  
 FRÅN KLUBBEN 
Praktisk visning om hur man kör radio från klub-
bens kortvågsstation. SM3CER/Janne och 
SM3FJF/Jörgen demonstrerar och svarar på 
frågor för Dig, som vill komma igång och köra 
amatörradio från klubblokalen. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 

(Forts. från sidan 6) 

Syftet med SI9AM, King 
Chulalongkorn Memorial 
Amateur Radio Society in 
Ragunda, Sweden är, att 
kunna erbjuda sändarama-
törer som besöker den 
thailändska paviljongen att 
på plats kunna köra radio 
med  spec i a l s i gna l en 
SI9AM. 
 
Kort resumé 
Lördagen den 21 maj hölls ett styrelsemöte på 
SI9AM, där Paviljongens turistansvarige deltog 
och berättade om kommande turistaktiviteter i 
paviljongsområdet. Eftermiddagen ägnades åt 
installation av en nyinköpt antennswitch samt 
demonstration av amatörradio nere i ”Vita huset” 
inne på paviljongsområdet. 
 
Lördagen den 28-29 maj kördes CQ WW WPX 
Contest på CW av SM3CER/Janne, 
SM3CVM/Lars ,  SM3EAE/Lars  o ch 
SM3FJF/Jörgen. 
 
Lördagen den 18 juni var det åter dags att visa 
amatörradio i ”Vita Huset” inne på paviljongsom-
rådet. 
 
Även i år hade SI9AM blivit inbjudna av Ragunda 
kommun, att under 4 dagar (16 - 19 juli) ställa ut 
inne i paviljongsområdet, att visa och berätta om 
amatörradio och om vår besöksstation SI9AM. 

(Forts. på sidan 8) 

SI9AM 

SM3FWT/Hans och SM3XMP/Per inne i 
 ”Vita Huset”. 

TELEGRAFIKURS 

Vi planerar en telegrafikurs för nybörjare  
hösten 05 – våren 06.  
Är Du intresserad kontakta snarast  
SM3UQO/Björn på telefon 060 – 12 85 70. 



QRX nr 3/2005  2005-08–13      SM3FJF och SM3LIV                                                                                                                                 8 

 

19 juli 2004  
Det varma och vackra vädret består och på plats i 
” Vi ta Huset” fanns SM3BQC/Arne , 
S M 3 C E R / J a n n e ,  S M 3 F J F / J ö r g e n , 
SM3FWT/Hans och SM3LIV/Ulla. 
 
Klockan 09.55 började den årliga ceremonin vid 
paviljongen, för att i år hedra minnet av Kung 
Chulalongkorns besök i Bispgården och Utanede 
för 108 år sedan. Vackra blomsteruppsättningar 
och gåvor lämnades framför kungens staty inne i 
den thailändska paviljongen. Thailands Ambassa-
dör i Sverige, Apichart Chinwanno besökte vår 
radioutställning och signerade vår gästbok.  

Kommande aktiviteter 
Lördag den 28 augusti 
Demonstration av amatörradio i ”Vita huset”. Vi 
demonstrerar, kör radio med signalen SI9AM och 
svarar på frågor om amatörradio för de som be-
söker den thailändska paviljongen. Under fyra 
timmar finns vi i ”Vita huset” inne på paviljongs-
området. Tid: 12.00 - 16.00 svensk sommartid. Vi 
kommer också att göra i ordning extra antenner 
för contestkörning. 
 
Kommande gästoperatörer 
9-12 september DK7FK/Berthold 
17-18 september DL3DXX/Dietmar 
  
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  
 145.612,5 MHz 

(Forts. på sidan 9) 

15 juli 2005 
På eftermiddagen åkte SM3HFD/Håkan, 
SM3FJF/Jörgen, SM3FWT/Hans och 
SM3LIV/Ulla till Utanede och byggde upp ut-
ställningen, monterade antenner i ”Vita Huset” 
samt städade på besöksstationen. 
 
16 juli 2005 
Det var en regnig lördag men ändå många besö-
kare som tittade in för att se och höra oss berätta 
om amatörradio. På plats i ”Vita Huset” fanns 
S M 3 C E R / J a n n e ,  S M3 D M P / T o m a s , 
SM3FJF/Jörgen, SM3FWT/Hans och 
SM3LIV/Ulla. Under dagen fick vi besök av 
SM3XMP/Per, som besökte paviljongsområdet 
för första gången och blev mäkta imponerad.  
 
17 juli 2005 
Det var vackert väder när SM3CVM/Lars och 
SM3TIR/Sven fanns på plats och berättade om  
och visade amatörradio. 
 

18 juli 2005 
Fortfarande vackert väder när SM3BQC/Arne, 
SM3FJF/Jörgen, SM3FWT/Hans och 
SM3LIV/Ulla tar plats i ”Vita Huset”. 
 
Klockan 09.55 startade en ”Phiti buang suang ce-
remoni” vid paviljongen, med bland annat tal av 
general Chetta Thanajaro. Efter lunch kom 
SMØOTB/Joel och SMØPSO/Ove som hyrt 
besöksstationen fram till och med fredagen den 
22 juli.  
 
Läs mera i deras reseberättelse på  
www.qsl.net/si9am   

(Forts. från sidan 7) 

SMØPSO/Ove och SMØOTB/Joel   
kör radio från ”Vita Huset”. 

SM3LIV/Ulla välkomnar SM5FKL/Lasse 
som besökte oss i ”Vita Huset”. 
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Bokning av SI9AM 
För mer information kontakta: 
SM3FJF/Jörgen på telefon 060 – 313 25 
e l l e r  SM3CVM/Lars  på  te l e fon  
063 – 850 09. 
 
Priset för klubbmedlemmar i SK3BG, 
SK3EK, SK3GM, SK3IK, SK3JR, SK3LH 
och SL3ZYE är följande: Dagtid  1-10 tim-
mar 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 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 fö-
rekommit.  
 
SI9AM Award  
Du glömmer väl inte bort att samla kontakter 
och ansöka om något av våra fina diplom. 
 
Guest Certificate 
Du kan också köpa ett gästdiplom till en kost-
nad av 50 kronor + ev porto. 
 
 73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/Christer 
och SM3FJF/Jörgen 

(Forts. från sidan 8) 

 §1. Syfte med tävlingen 
Styrelsen för Sundsvalls Radioamatörer (SK3BG) ut-
lyser årligen en tävling, Årets Rookie, vars syfte är 
att stimulera klubbens nya medlemmar att aktivt 
delta i klubbens verksamhet samt att ge kandidater-
na möjlighet att bredda sina kunskaper om amatör-
radiohobbyn och tävla mot varandra.  
 
 §2. Tävlingstid 
Tävlingen anordnas årligen och börjar 1:a januari 
och slutar 31:a december, om styrelsen inte  
meddelar annat. 
 
 §3. Deltagare 
Samtliga nya medlemmar i SK3BG,  kan kandidera 
till Årets Rookie. För att deltaga som ”Årets Rookie” 
får man ej ha varit medlem i SK3BG mer än tre (3) 
kalenderår i följd, per den 31:a december tävlings-
året. Kandidaten kan alltså delta i tävlingen Årets 
Rookie högst tre (3) gånger.  
Har man blivit utsedd till Årets Rookie kan man inte 
kandidera fler gånger. 

 
 §4. Årets Rookie 
Styrelsen, eller av styrelsen vald jury, utser vinnaren 
i Årets Rookie. Vinnaren presenteras på föreningens 
årsmöte. Beslutet kan inte överklagas. 
 
§5. Ändringar av regler och poäng 
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra regler och 
poängsystemet inför varje ny tävlingsomgång. Even-
tuella ändringar meddelas före tävlingens start, dock 
senast 31:a december, i klubbens tidning QRX eller 
på klubbens webbplats www.sk3bg.se 
 
§6. Regler och poängsystem  
För att kunna särskilja kandidaterna från varandra 
finns ett poängsystem enligt följande: 
  
• Kandidaterna kan samla poäng från   
      sex (6) olika områden. 
• Varje nytt område är värt 50 poäng. 
• Ett område består av ett antal aktiviteter, där  
     poäng kan samlas, dock maximalt 200 poäng  
     per  område. 
• Kandidaten kan få maximalt 300 områdespoäng  
     och 1200 aktivitetspoäng, dvs. maximalt  
     1500 poäng. 
•    Aktivitetskort för deltagande erhålles av  
     styrelsen. 
 

(Forts. på sidan 10) 

REGLER FÖR ÅRETS ROOKIE  

MÅNADSTEST PÅ KORTVÅG 

Testen pågår varje månad på söndagen när-
mast 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 
 
Klubbtävlingen:  Den lokala radioklubb, 
vars medlemmar får mest poäng under året, 
blir "Bästa klubb i MT". 
 
Testregler :  f i nns  a t t  l ä sa  på 
www.sk3bg.se/contest/mt.htm 
 
Är Du intresserad? Gör ett besök på SK3BG 
under testen och se hur det går till. 
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Område Aktivitet Poäng Anmärkningar 

Klubbverk-
samhet 

Tisdagsmöte 5 per möte 

 Hålla föredrag på klubben 100   
 Närvara på SM3-möte 10 per möte 

 Närvara på SK3BG styrelsemöte 10 per möte 

        

Trafik från 
SK3BG 

Kortvågs-QSO 1 Max 100 QSO 

 VHF/UHF-QSO (ej repeater) 1 Max 100 QSO 

        

Tävlingar Medverka i Månadstest från klubben 10 per gång 
 Medverka i VHF, -UHF, -SHF och micro-test från 

klubben 
10 per gång 

 Medverka i klubbens Portabeltest 50 per gång 
  Medverka i externt tävlingsteam, sanktionerat av 

styrelsen 
50 per gång 

        

Övrigt Besöka SI9AM 15 per gång 
 Kortvågs-QSO från SI9AM 1 Max 100 QSO 

        

Bidrag med teknisk ritning/artikel till  
klubbtidningen QRX 

20 per gång 

Bygga och presentera en fungerande antenn 20 per antenn 

Bidra med fungerande IT-lösningar inom vår  
hobby 

20 per lösning 

Bygga fungerande elektronikutrustning för  
amatörradiobruk 

20 per utrustning 

        

Tillstånd/signal 
 
 
 
 
Lyssnaramatör 

Godkänt amatörradiocertifikat/licens som avläggs 
under tävlingsomgången 

alternativt 

Erhållit lyssnarsignal från SSA under tävlingsom-
gången 

200 
 
 
 
 
25 
 

  

    

Teknik 

(generera ett mer-
värde för klubben 
och/eller för klub-
bens medlemmar)  

Kandidaten ska till styrelsen eller utsedd jury kunna styrka sina 
insamlade poäng, med ett aktivitetskort. 

 §7. Poängtabell 
(Forts. från sidan 9) 
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 En klubbprofil har gått ur tiden 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
En känd och mycket omtyckt radioröst har tystnat. SM3MQF Curt Dufva avled den 26 juni 2005. För 
oss i Sundsvalls Radioamatörer var han en del av föreningen och han deltog i de flesta aktiviteter som 
anordnades. 
 
Curt föddes den 27 februari 1936 och växte upp på Kvarnsgatan i Sundsvall och redan som 13-åring 
började han regelbundet att lyssna på mellanvågs- och kortvågsbanden och blev även DX-lyssnare. 
 
Efter folkskolan arbetade han några år på Televerkstaden. 
1956 gjorde han lumpen som tekniker på Tunga Vapen, 
dels på I5 i Östersund och på Plutonchefsskolan på I14 i 
Gävle. 
 
1960 började han som servicetekniker med inriktning på 
kyl-, frys- och tvättutrustningar på Electroluxfilialen i Medel-
pad. När filialen blev uppköpt så bytte han arbetsgivare till 
Håkanssons Industri i Åmål och blev servicetekniker från 
Dalälven och norrut. Det blev långa resor och efter några 
år började han arbeta åt BT, Bygg- och Transport i Sunds-
vall. I januari 1971 gick han tillbaka som servicetekniker på 
tvättmaskiner och arbetade åt HSB Medelpad. I början av 
2001 gick Curt i pension. 
 
1951 blev Curt medlem i Sundsvalls Radioamatörer och det 
var då 37 medlemmar i klubben. Curt var en genuin före-
ningsmänniska och han var under åren 1986 – 2000 kassör i föreningen, men engagerade sig också för 
utbildningen av nya sändaramatörer. 1953 blev han medlem i Sveriges Sändareamatörer, SSA. Curt var 
även mycket aktiv inom FRO, där han var med i ett stort antal sambandsuppdrag, idrottstävlingar och 
militära övningar. 
 
Curt kunde du höra både på VHF- och HF-banden. Förutom radioutrustningen i hemmet så fanns ut-
rustning både för 2-meter och kortvågsbanden i bilen. 
  
Våra tankar går nu till XYL Anitha Dufva och hennes två barn med respektive familjer. 
 
Ett sista 73, från 
Amatörradiokollegerna i 
Sundsvalls Radioamatörer 
genom SM3FJF/Jörgen 

SILENT KEY 
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På Sundsvalls Radioamatörers årsmöte den 22 mars utsågs  SM3AT/Per-Erik  till ny hedersmedlem i 
Sundsvalls Radioamatörer. Tyvärr kunde inte Per-Erik vara med den kvällen så torsdagen den 4 au-
gusti åkte SM1LF/Sören, SM3AU/Olle, SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen hem till Per-Erik 
i Stöde och överlämnade diplomet och standaret. 
 
Vi gratulerar Per-Erik till utmärkelsen. 

SM3AT/Per-Erik, SM3AU/Olle och SM1LF/Sören 

 SM3AT/PER-ERIK— HEDERSMEDLEM 

Klubben håller styrelsemöte föl-
jande måndagar 
12 september 
10 oktober 
14 november 
5 december 
 
Har du något som du vill att vi 
skall ta upp på styrelsemötet så 
kontakta någon i styrelsen. 
73 de SM3ESX/Christer 

STYRELSEMÖTEN 

Vi hälsar dig välkommen  
till klubben: 

 
 
 
 

 
 
 
 

SM3AHH 
Hans Krantz 
Västerlo 187 
860 13 Stöde 

Mail sm3ahh@telia.com 

NY MEDLEM 

ÄNDRINGAR I  
MEDLEMSLISTAN 

LÅNGTIDSLÅN 

Nätaggregat 12 – 13,8 V, 4 - 5 
A till en ICOM IC-28 VHF-
transceiver önskas långtidslånas 
t i l l  S I 9 A M .  K o n t a k t a 
SM3FJF/Jörgen på telefon 
070-394 17 45. 

SM3EFS 
Lennart Lind 

Ny mail 
sm3efs@telia.com 

 
SM3CZS 

Christer Nylander 
Ny mail 

sm3czs@telia.com 
 

SM3ZBB 
Lars Ericsson 

Ny mail 
sm3zbb@ssa.se 

GLÖM INTE! 
Bulletinen och 

SK3BG-nytt 
Söndagar  
kl 21.00 
PÅ RV58  

UTGÅENDE QSL 

Klubben skickar QSL-kort 
följande datum: 

 
15 febr, 15 maj,  
15 sept, 15 nov. 
 

Glöm inte att 
frankera med 
QSL-märke. 

BINGOLOTTER 

Du kan stödja klubbens  
verksamhet genom att  

köpa bingolotter.  
Kontakta SM3KAF/Bosse  

telefon  

060-55 29 49 


