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SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER

Välkommen till vinternumret
och klubbens jubileumsnummer.

GRATTIS!

Sundsvalls Radioamatörer,
SK3BG, fyller 60 år tisdagen
den 23 november.
Jubileumsbuffé och festligheter
blir det fredagen den 25 november i klubblokalen. Med anledning av det, ställer vi in årets
Lilla Julaftonsfirande och flyttar
fram vissa
av
dessa
aktiviteter
till trettondagen, som
infaller fredagen den 6
j a n u a r i
2006.
Mer om de
kommande aktiviteterna i år
och år 2006, se sidan 2.

SM3FT/Lars, SM3CER/Janne och SM3CWE/Owe
aktiverar SA6ØA under Lighthouse-weekenden.
Under Lighthouse-weekenden i
mitten av augusti, var vi åter
aktiva från Löruddens fyr. På
söndagen förflyttade vi oss till
Björkön för deltagande i SSA:s
portabeltest. Ca 15 klubbmedlemmar kom ut och hälsade på
samt deltog i aktiviteterna,
framförallt på lördagen.
Höstens VHF-tester har körts
från klubben och det är främst
SM3JQU/Per som bidragit till
kontinuiteten, månad för månad.

Höstens föredragsserie under
rubriken ”SK3BG 60 år”, har för
många klubbmedlemmar gett
en fin tillbakablick på klubbaktiviteterna, främst under åren
1975 – 2005.
SM3ESX/Christer berättade
en tisdagkväll under temat
”Veta mera” om vågutbredning
på kortvåg.
Lördagen den 24 september var
det ”Amatörradions dag”. Ca 15
personer skrev in sig i gästbo(Forts. på sidan 2)
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ken och vi fick bl a besök av EA8CN/Anders
med XYL, SM3KIF/Ewe från Kungsgården och
SM4TYC/Ulf från Falun. De var radioamatörer
som kom förbi Clas Ohlson och såg vår marknadsföring om amatörradio, läs mer på sidan 7.

HÄR FINNS VI

Vid SM3-mötet i Östersund lördagen den 8 oktober deltog från klubben SM3AF/Sten,
SM3BQC/Arne,
SM3CER/Janne,
SM3FJF/Jörgen, SM3FWT/Hans, SM3ESX/
Christer och SM3HFD/Håkan.
Weekendutbildning för amatörradiocertifikat del
1 av 2, har genomförts under ledning av
SM3FJF/Jörgen och SM3ESX/Christer. Fyra
tekniskt intresserade personer från Bispgården,
Långsele, Härnösand och Bergeforsen deltar.
Oktober månad avslutades med att SM3EVR/
Tord, visade en DVD-video från DX-peditionen
ZL9CI till Campbell Island.
På klubbens webbplats www.sk3bg.se kan du
hämta 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 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” kan det vara skönt att veta att
upplagan är ca 80 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.

VINTERPROGRAMMET
Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som
ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön. Klubblokalen är då öppen från klockan 19.00. Entredörren 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.
Tis 8 nov SK3BG – 60 ÅR, del 6 (6)
Sundsvalls Radioamatörer firar i år 60 år.
Vi anordnar 6 temakvällar, där vi ska försöka
rätta vad som hänt under de sex olika
årsperioderna. Vi behöver Din hjälp. Om Du
bilder eller minns någon särskild händelse,
av Dig till oss i styrelsen.

be10har
hör

Denna afton berättar SM3ESX/Christer,
SM3FJF/Jörgen med flera om åren 19952005.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

Vi behöver hjälp med tryckningen av 4 nummer
under år 2006.

Kan Du som läser detta, hjälpa oss eller förmedla, så att något av kommande nummer
av QRX kan kopieras?

QRX nr 1/2006 kommer att tryckas i början av
februari månad.

Manusstopp är den 9 januari 2006.
QRX nr 4/2005 2005-11–04

SM3FJF och SM3LIV

(Forts. på sidan 3)

2

(Forts. från sidan 2)

Lör 12 nov EXTRA RADIOAKTIVITET
MED SA6ØA del 2(6)
Under tiden kl 08.00 – 12.00 aktiverar vi vår jubileumssignal,
främst på 80 och
40 meter, för att
ge andra sändaramatörer, främst i Norden, möjlighet att köra
vårt fina radioprefix och jubileumssignal. Välkommen upp och aktivera klubbsignalen.
Klubbvärd: SM3ZBB/Lars
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
Lördag– söndag 19—20 nov
WEEKENDUTBILDNING
del 2 (2)
SK3BG
anordnar veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Tis 22 nov OBS! 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
klubblokalen.

Obligatorisk förhandsanmälan till
SM3ESX/Christer senast
den 6 november.

Tis 29 nov NÖDSITUATIONER
I nr 2/2005
av QRX efterlyste SM3LDP/
Markku medlemmar, som var intresserade av
att ställa upp och hjälpa till vid olika nödsituationer. Markku redovisar utfallet av enkäten
och tillsammans fastställer vi nivån för hjälpinsatserna.
Klubbvärd: SM3LDP/Markku
QRX nr 4/2005 2005-11–04
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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 jubileumssignal,
främst på 80
och 40 meter,
för
att
ge
andra sändaramatörer, främst i Norden, möjlighet att köra
vårt fina radioprefix och jubileumssignal. Välkommen upp och aktivera klubbsignalen.
Klubbvärd: SM3ZBB/Lars

OBS!
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 klubbens 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
Lör 17 dec EXTRA RADIOAKTIVITET MED
SA6ØA del 4(6)
Under tiden kl 08.00 – 12.00 aktiverar vi vår jubileumssignal, främst på 80 och 40 meter, för att
ge andra
sändaramatörer,
främst
i
Norden,
möjlighet att köra vårt fina radioprefix och jubileumssignal. Välkommen upp och aktivera klubbsignalen.
Klubbvärd: SM3ZBB/Lars
(Forts. på sidan 4)
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Ons 28 dec EXTRA RADIOAKTIVITET MED
SA6ØA del 5(6)
Under tiden kl 08.00 – 12.00 aktiverar vi vår jubileumssignal,
främst på 80
och 40 meter,
för
att
ge
andra sändaramatörer, främst i Norden, möjlighet att köra
vårt fina radioprefix och jubileumssignal. Välkommen upp och aktivera klubbsignalen.
Klubbvärd: SM3ZBB/Lars
Fre 30 dec EXTRA RADIOAKTIVITET MED
SA6ØA del 6(6)
Under tiden kl 08.00 – 12.00 aktiverar vi vår jubileumssignal,
främst på 80
och 40 meter,
för att ge
andra sändaramatörer, främst i Norden, möjlighet att köra vårt fina radioprefix och jubileumssignal. Välkommen upp och aktivera klubbsignalen.
Klubbvärd: SM3ZBB/Lars
Fre 6 jan TRETTONDAGS-MÖTE

Vår sedvanliga träff i samband med jul och nyår
förlägger vi även i år till trettondagen.
SM3TLG/Hans från Söderhamn, gästar oss och
berättar och visar bilder från sin nyligen genomförda resa på Transsibiriska järnvägen – Ryssland – Mongoliet – Kina, se QTC nr 11/2005.
Kvällen avslutas med auktion och varm korv.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Tis 10 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:
SM3CER/Janne

Sön 15 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 MT4U. Vi träffas kl
14.30. Mellan kl 15.00 och 16.00
pågår CW-delen och mellan
klockan 16.15 – 17.15 pågår SSBdelen.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Tis 17 jan QSL-SORTERING
Vi sorterar inkomna QSL-kort.
Kaffebryggen står på hela kvällen.
Välkommen.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
Tis 24 jan TEMASERIE “VETA MERA”
AMATÖRRADIO ÖVER
INTERNET – ECHO-LINK
Programmet EchoLink tillåter licensierade sändaramatörer från hela värden att kontakta varandra över
Internet
med s k
voice-overIP (VoIP).
Man kan ha kontakt mellan två radiostationer,
mellan en dator och en radiostation och även
delta i ett ring-QSO (conference).
Det finns idag (november 2005) över 162.000
registrerade användare från 157 länder.
EchoLink-noden i Sundsvall drivs av Sundsvalls
Radioamatörer och ligger på 2 m-repeatern
(145,725 MHz). SK3BG-R (27796)
SM3EFS/Lennart kommer bland annat att ta
upp följande:
•
Hur styr jag EchoLink från PC?
•
Hur styr jag EchoLink från radion?
•
Några exempel på nodnummer.
•
Information och status
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Tis 31 jan INFÖR SNOW – RALLY
Snow-Rally äger rum i
Östersundstrakten fredagen den 17 februari
och lördagen den 18
februari.
(Forts. på sidan 5)
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Totalt 11 specialsträckor. 4 sträckor körs på fredag och 7 sträckor körs på lördag med totalt 60
radiooperatörstillfällen. Vid tidigare tävlingar år
2003, 2004 och 2005 har ett antal amatörer från
Sundsvallsklubben ställt upp som funktionärer.
Även under denna helg kommer vi att hjälpa till.
SM3FJF/Jörgen berättar lite inför tävlingarna.
Mer info på sidan 10.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Tis 7 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 20.0020.05, 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
Lördag-söndag 11 – 12 feb
WEEKENDKURS I AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II. SK3BG anordnar
veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i
Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 6.
Tis 14 feb LA3SRK/p
SM3CWE/Owe,
SM3FWT/Hans
och
SM3LDP/Markku berättar och visar bilder från
sin expedition till Sandvika i Norge, september
2005.
Klubbvärd: SM3LDP/Markku
Fre – Lör 17 – 18 feb
SNOW RALLY I ÖSTERSUND
Se separat artikel på sidan 10.
Tis 21 feb PREMIÄRVISNING AV NYA
TV-HUSET PÅ
NYA HAMNGATAN 21,
GAMLA FINLANDSTERMINALEN
För att vi ska kunna vara med på MittNyttsändningen som börjar kl 19.10 måste vi
vara på plats senast
kl 18.45 PRICK.
Efter Mitt-Nyttsändningen visas vi runt
och får den nya
tekniken förklarad av SM3DCH/Thor.
SVT bjuder på fika.
QRX nr 4/2005 2005-11–04
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Tis 28 feb TRÄFFKVÄLL
Vi träffas, dricker en kopp kaffe, bläddrar i tidningar och har det allmänt trevligt.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
Tis 7 mar 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
Lördag-söndag 11 – 12 mars
WEEKENDKURS I AMATÖRRADIOTEKNIK
Del II av II. SK3BG anordnar
veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i
Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 6.
Tis 14 mar TRÄFFKVÄLL
Mer info i QRX 1/2006.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
Tis 21 mar TRÄFFKVÄLL
Mer info i QRX 1/2006.
Klubbvärd: SM3CER/Janne
Tis 28 mar SK3BG ÅRSMÖTE
Se separat kallelse på sidan 8.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Lör 1 apr SM3-MÖTE I SUNDSVALL
Se separat kallelse på sidan 11.
Tis 4 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
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UTBILDNING I AMATÖRRADIOTEKNIK
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik.
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger
tillgång 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 11 februari 2006
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

Lördag 11 mars
kl 09.00 – 12.00
kl 12.00 – 13.00
kl 13.00 – 17.00
kl 17.00 – 18.00
kl 18.00 – 21.00

Söndag 12 februari 2006
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2

Söndag 12 mars 2006
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Provskrivning

2006
Övningsprovskrivning
Lunch
Pass 2
Middag
Pass 3

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
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AMATÖRRADIONS DAG

REGLER FÖR ÅRETS
ROOKIE
§1. Syfte med tävlingen
Styrelsen för Sundsvalls Radioamatörer (SK3BG) utlyser årligen en tävling, ”Årets Rookie”,
vars syfte är att stimulera klubbens nya medlemmar att aktivt
delta i klubbens verksamhet
samt att ge kandidaterna möjlighet att bredda sina kunskaper om amatörradiohobbyn och
tävla mot varandra.
§2. Tävlingstid
Tävlingen anordnas årligen och
börjar 1:a januari och slutar
31:a december, om styrelsen
inte meddelar annat.

SM3ZBB/Lars och SM3UQO/Björn aktiverar signalen SA6ØA under
Amatörradions Dag i Sundsvall
För femte året i rad arrangerade Sundsvalls Radioamatörer,
SK3BG, Amatörradions Dag i
Sundsvall. Eftersom vi hade
goda erfarenheter från tidigare
år, beslutade vi oss för att åter
igen stå bredvid Clas Ohlson
(vid inre hamnen i Sundsvall).
Vädrets makter var för ovanlighetens skull på vår sida i år.
Tidigt på lördagsmorgonen
hämtade SM3FJF/Jörgen
klubbens utställningstält, stolar
och bord. SM3HFD/Håkan,
SM3FWT/Hans, SM3UQO/
Björn,
SM3ZBB/Lars,
SM3YQV/Henrik, SM3YVP/
Peter, samt SM3CWE/Owe
ställde upp med glatt humör
när vi skulle bygga upp vårt
utställningstält med dator- och
radioutrustning. Vi hängde upp
en multibandsantenn i den 23
meter höga belysningsmasten.
Nytt för i år var att vi hade tillgång till ett elverk, som vi fick
låna av SM3HFD/Håkan. Tidningen QTC och SSA-broschyrer
hade tidigare rekvirerats från
QRX nr 4/2005 2005-11–04

SSA. Strax före klockan 10 var
vi QRV med signalen SA6ØA
på frekvensbanden.
Trängseln för att hitta parkeringsplatser vid Clas Ohlson var
intensiv hela dagen. Tyvärr uteblev den trängseln vid utställningstältet. Några intresserade
hittade dock till tältet, där de
fick information om vår underbara hobby. Nybakade bullar
samt varmt kaffe höll utställningshumöret uppe på oss sändaramatörer.
Klockan 14.00 startade Scandinavian Activity Contest på SSB.
Ca 65 radiokontakter hann vi
köra i tävlingen, innan nedmonteringen påbörjades vid sextontiden.
Vi hoppas att de som besökte
oss fick en bra inblick i vår underbara amatörradiohobby.

SM3FJF och SM3LIV

Nästa år finns vi på
plats igen!

§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 tävlingsåret. 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. Eventuella ändringar
meddelas före tävlingens start,
dock senast 31:a december, i
klubbens tidning QRX eller på
klubbens webbplats
www.sk3bg.se
(Forts. på sidan 8)
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§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 akti vite t er, 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.

ÖNSKAS TILL
TRETTONDAGEN

MEDLEMSAVGIFT
FÖR ÅR 2006

(Forts. från sidan 7)

Nu är det dags att betala
årsavgiften för år 2006
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 2006 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.

Klubbens postgiro är

79 16 23-2

Vi behöver bidrag till auktionen
på Trettondagen, fredagen den
6 januari.
Samtidigt som Du julstädar kan
Du väl plocka ihop lite som Du
kan skänka till klubben.
Alla bidrag mottages tacksamt.
Har Du några frågor kontakta
SM3FJF/Jörgen på
060-313 25 eller
070-394 17 45.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2006
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:

Tisdagen den 28 mars 2006

Tid:

Klockan 19.30

Plats:

Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!
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SI9AM
Syftet
med
SI9AM,
King
Chulalongkorn
Memorial Amateur Radio Society
in
Rag unda ,
Sweden är, att
kunna erbjuda sändaramatörer
som besöker den thailändska
paviljongen att på plats kunna
köra radio med specialsignalen
SI9AM.
I gästboken den 9-12 september skriver DK7FK/Berthold:

"Great to have spent the weekend here and to make many of
my friends happy by a QSO
with SI9AM. I even worked
ZS1BBC from Cape Town on 40
m! Thanks for the perfect organization of the station and the
accommodation. I will try to
come back and will recommend
SI9AM to friends of mine."
I gästboken den 17-18 september skriver DL3DXX/Dietmar
och DL5LYM/Tom:

"We spent a weekend to operate the SAC CW contest together
with SM3EAE and SM3CVM. We
had a lot of fun during the contest and learned that the bands
above 20 MHz are mostly closed high in the northern part of
Europe. Nevertheless happy
with the result of about 1600
QSO´s and 185 multipliers.
Many thanks for loaning us the
station and for allowing us to
install additional antennas.
SI9AM will be an unforgettable
event."
Övriga gästbesökande som hyrt
SI9AM under 2005:
SAØAFU/Rolf E, SMØOTB/Joel,
SMØPSO/Ove, SM3CER/Janne,
QRX nr 4/2005 2005-11–04

DL5LYM/Tom och DL3DXX/Dietmar stannade till i Sundsvall och besökte SK3BG. Till vänster på bilden syns SM5SIC/Göran.
SM3CVM/Lars, SM3EAE/Lars,
SM3FJF/Jörgen, SM3LIV/Ulla,
SM4DJM/Kåre.
Dessutom har ett stort antal
sändaramatörer hälsat på som
dagsbesökande, speciellt när vi
har haft öppet hus och demonstration av amatörradio i
”Vita huset” inne på paviljongsområdet.
Tack
I förra numret av
QRX efterlyste vi
ett
nätaggregat
och innan tidningen var postad (på
nätet fanns den ) så fick vi svar
från SM3HKN/Kenneth att
han skänker ett linjärt nätaggregat Pro Power PS1306 6 Amp,
8 Amp max. Styrelsen i SI9AM
framför sitt varma tack.
I
somras
installerade
SM3HFD/Håkan internet med
hjälp av parabolantenner och
radioöverföring av internetsignalerna från paviljongsområdet.
Hela den utrustningen har Håkan skänkt till besöksstationen.
Styrelsen i SI9AM framför sitt

SM3FJF och SM3LIV

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 145.612,5
MHz
Bokning av SI9AM
För mer information kontakta
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 110 timmar 100 kr, Dygnspris
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.
(Forts. på sidan 10)
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(Forts. från sidan 9)

Allmänt
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 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
14-21-28 MHz, en 2 el beam för
7 MHz, en vikt dipol för 3,5 MHz
samt dipoler för 1,8 och 10
MHz.
På vår nya
webbplats
www.si9am.se får du kontinuerligt information om vad
som hänt och vad som är på
gång. Där kan Du även se bilder från de aktiviteter som har
förekommit.

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 SK3KAF.

SNOW – RALLY
Snow-Rally i Östersund den
17-18 februari 2006.

SI9AM Award
Du glömmer väl inte bort att
samla radiokontakter och ansöka om något av våra fina
diplom.
Guest Certificate
Du kan också köpa ett gästdiplom till en kostnad av
50 kronor + ev porto.
73
de
SM3LIV/Ulla,
SM3ESX/Christer
och
SM3FJF/Jörgen

STYRELSEMÖTEN
Under år 2006 hålls styrelsemöten 2:a måndagen i varje månad med uppehåll under juli
och augusti.
Har du något som du vill att vi
ska ta upp på styrelsemötet så
kontakta någon i styrelsen.
73 de SM3ESX/Christer
QRX nr 4/2005 2005-11–04

Sambandsuppdraget arrangeras
återigen av SK3JR, Jemtlands
Radioamatörer.
Till de två tävlingsdagarna den
17 - 18 februari behövs ca 5060 sändaramatörer per dag.
Sundsvalls Radioamatörer har
lovat att hjälpa till vid detta stora sambandsuppdrag.
Viss reseersättning utgår
med 17 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

SM3FJF och SM3LIV

SM3KAF/Bosse
når du 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.

MÅNADSTESTEN PÅ
KORTVÅG
Inför år 2006 gör vi
en ordentlig satsning
på månadstesten på
kortvåg
SSB
och/eller CW. Du
avsätter endast en
alternativt två timmar i månaden.
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 SMstationer 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 SSB-delarna är
helt åtskilda.)
(Forts. på sidan 11)
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UTGÅENDE QSL

tacksamt. Speciellt gäller det
paketsändningar.

Hämtat ur SSA-bulletinen
vecka 43.

Inkommande kort till medlemmarna påverkas inte av detta
FN-uppdrag.

(Forts. från sidan 10)

Förutom individuellt deltagande
är detta även en klubbtävling.
Du anger klubbtillhörighet, så
tävlar även klubben.

SSA:s QSL-BYRÅ FÖR UTGÅENDE KORT ÄR STÄNGD

Klubbtävlingen:
Den lokala radioklubb, vars medlemmar får mest
poäng under året,
blir "Bästa klubb i MT".
Loggar: Endera använder Du
en datalogg, eller också skickar
Du in Din logg som en papperslogg.
Testreglerna finns att läsa på
www.sk3bg.se/contest/mt.htm

Känner Du Dig osäker gör ett
besök på SK3BG under testen
och se hur det går till.
73 de SM3CER/Janne

SSA's QSL-service för utgående
kort kommer att vara stängd de
närmaste 3 månaderna, då jag
skall tjänstgöra i Pakistan efter
jordbävningen. Jag skall bl.a.
koordinera flygtrafik i samband
med WFP's hjälpsändningar.
Ingen planerad HAM-radioaktivitet är planerad!
Alla ankommande kort kommer
dock att samlas och omhändertas av XYL Birgitta på bästa
sätt.
Men om man kan avvakta tills
efter februari 2006 vore det

Idag fredag 21 oktober gick det
ut närmare 150 kg, så det mesta av korten är på väg.
När det sedan gäller DXCC, så
ber jag att sådana tjänster går
via Östen SM5DQC, och beträffande IOTA kommer vidare
informationer senare, när det är
dags för uppdateringarna, men
det borde inte betyda något
större avbräck.
73 de SM5DJZ Janne
SSA Utgående QSL-byrå
--------------------Nästa QSL-sändning från
SK3BG sker i slutet av januari.

KALLELSE TILL SM3-MÖTE I SUNDSVALL
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG och DL3/SM3RMH/Lars hälsar Dig
varmt välkommen till höstens SM3-möte i Sundsvall.
Datum:
Klockan:
Plats:

Lördag den 1 april
10.00 – ca 16.00
SK3BG:s klubblokal, Paviljongvägen 11 i Sidsjön, Sundsvall

På programmet:
10.00
Samling med kaffe och smörgås till självkostnadspris
10.30
Mötesförhandlingarna börjar
12.00
Lunch
13.00
Mötesförhandlingarna fortsätter
ca 15.00
Auktion
Följ mötet via internet, mer info i QRX nr 1/2006.
Incheckning:

Via repeater SK3BG/R på
145.725 (RV58)

Mer info:

Lyssna på SSA-bulletinen eller
besök SK3BG:s hemsida, så får
Du senaste nytt om SM3-mötet.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR SK3BG
QRX nr 4/2005 2005-11–04
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NYA MEDLEMMAR

Vi hälsar följande medlemmar
välkomna till klubben:

Lars-Erik Björkman
Villavägen 6
840 73 Bispgården
0696 – 340 04

larserik.bjorkman@gmail.com

SM3IRD
Rolf Dahlberg
Gammelbansvägen 12
824 40 Hudiksvall
0650 – 167 97
ge.rd@telia.com

Per-Olof Björkman
Spetsbergsvägen 12
882 40 Långsele
0620 – 214 10
peo.bjorkman@gmail.com

Peter Hedmark
Rockagatan 21
860 33 Bergeforsen
060 – 58 39 00

peter.hedmark@privat.utfors

TACK

Vi riktar ett stort och varmt tack
till SM3AF/Sten, som skänkt
klubben SSA:s nya Diplomhandböcker.

Fredrik Malmqvist
Storgatan 41 A
871 30 Härnösand
070 – 241 39 01
fredrik85@harnosand.org

GLÖM INTE!
Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar
kl 21.00
på RV58

ÄNDRINGAR I
MEDLEMSLISTAN
SA4ADP
Örjan Falegård
Ny adress
Lapp Anders väg 14
784 56 Borlänge
0243 – 23 65 69
radioorjan@yahoo.se
SM5YDU
Sanna Koskiniemi
Ny adress
Henry Säldes väg 2
756 43 Uppsala
070 – 760 76 16
sanna.koskiniemi@smi.ki.se
SM3UQO
Björn Olsson
Ny mail
sm3uqo@telia.com

TELEGRAFIKURS

Vi planerar
telegrafikurs
våren 2006.

att starta en
för nybörjare

Är Du intresserad av att delta
som elev eller hjälpa till som
handledare kontakta snarast
SM3UQO/Björn på telefon
060 – 12 85 70.

Vi önskar alla våra läsare
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT RADIOÅR 2006!
Styrelsen i SK3BG och SI9AM
QRX nr 4/2005 2005-11–04
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