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Gott Nytt Radioår 
2006! 

 
Vi har nu avslutat vårt jubile-
umsår och signalen SA6ØA har 
tystnat. Det kördes ca 4.500 
QSO:n. När signalen var i luften, 
så blev det för det mesta pile-
up. Nu återstår att skicka QSL-
kort på alla kontakter. Det var 
SM3ZBB/Lars som drog det 
tyngsta lasset, när det gällde att 
aktivera SA6ØA under 6 lörda-
gar oktober-december. Tack 
Lars och andra som körde sig-
nalen. Vi vet att många blev gla-
da att få denna unika signal i sin 
loggbok. 
 
Under sex kvällar förra året 
blickade vi tillbaka på klubbens 
historia i 10-årsintervaller. Den 8 
november berättade SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen 
vad som hänt under åren 1995-
2005. 
 
På kvartalsmötet den 15 novem-
ber informerades om styrelse-
beslutet att inköpa en moderna-
re bättre begagnad klubbrig,  
Yaesu FT-1000MP. Befintlig rig 
såldes samma kväll. 
 

Resultatet av höstens weekend-
utbildning blev 4 nya sändar-
amatörer. Se bild på sidan 2. 
 
Klubbens jubileumsfest den 
25 november samlade 36 
personer. Vi höll till i klubbloka-
len och avnjöt en god buffé med 
dryck. Bland annat höl l 
SMØAGD/Erik ett intressant tal 
och överlämnade ett försenat 
QSL-kort från sin expedition till 
Påskön fastsatt på en ”moai” i 
trä. Under kvällen anordnades 
ett lotteri med fina tiggda vins-
ter. Vi hade inbjudit en hemlig 
gäst, som visade sig vara troll-
konstnären Anders Sebring, 
som gjorde ett antal otroliga trix. 

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 Plusgiro: 79 16 23-2  

SUMMERING AV VINTERNS  
AKTIVITETER I KLUBBEN 

Vi funderar fortfarande på hur 
han kunde lura oss alla så totalt.  

Ett bildgalleri från 60-årsfesten 
finns på sidan 12. 
 
SM3LDP/Markku har tidigare 
skickat ut en enkät och efterlyst 
medlemmar, som är intresserade 
av att ställa upp vid en nödsitua-
tion. Denna kväll redovisade 
Markku utfallet av enkäten. 
 
Den 13 december visade 
SM3CER/Janne, SM3CWE/
Owe och SM3FJF/Jörgen hur 
man använder klubbens nyinköp-
ta kortvågsstation. 
 
En titt i gästboken för 2005 visar 
att 818 personer skrivit in sig 
under året. 

(Forts. på sidan 2) 

En mycket glad ordförande  
håller upp det försenade  

QSL-kortet. 

”Arkadia” - Anders Sebring 
www.arkadia.se 
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Vi mjukstartade det nya året på 
trettondagen, genom att 
SM3TLG/Hans kom och berät-
tade och visade bilder från hös-
tens järnvägsresa med Trans-
sibiriska järnvägen – Ryssland – 
Mongoliet och Kina. Det var 27 
medlemmar, som satt bänkade 
och kanske önskade att de fått 
följa med på detta speciella sätt 
att resa. 
 
Årets rätta klubbstart var den 10 
januari, då vi summerade det 
gamla året och började blicka 
framåt. 
 
SM3ZBB/Lars akt iverade 
SK3BG i januari månadstest, 
från klubben. 

(Forts. från sidan 1) Den 17 januari blev det QSL-
sortering på klubben. 
 
SM3EFS/Lennart höll ett 
mycket intressant föredrag i te-
meserien ”Veta Mera” den 24 
januari. Han berättade om Echo-
Link som tillåter licensierade 
sändaramatörer från hela värl-
den att kontakta varandra över 
Internet med s k vocie-over IP 
(VoIP). 21 sändaramatörer del-
tog. 
 
P å  k l ubbens  webbp l a t s 
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 tecken-
snitt 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.  
 

SM3TLG/Hans 

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 QRX under år 2006.  
Kan Du som läser detta, hjäl-
pa oss eller förmedla, så att 

något av kommande nummer 
av QRX kan kopieras? 

 
QRX nr 2/2006 kommer att 
tryckas i mitten av april månad.  
 

Manusstopp är den  
1 april 2006. 

Weekendkursen hösten 2005. SA3ALO/Lars-Erik, SA3AKY/Fredrik, SA3ALP/
Peter, SA3ALU/Per-Olof, SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen 

Ett varmt TACK till följande som 
under året stött SK3BG genom 

att köpa bingolotter. 

TACK 

SM3AF/Sten 
SM3BCS/Eskil 
SM3CER/Janne 
SM3CWE/Owe 
 
SM3ESX/Christer 
SM3FJF/Jörgen 
SM3FWT/Hans 
SM4GUJ/Rolf 

SM3KAF/Bosse 
SM3LIV/Ulla 
SM3LJA/Kent 
SM3RMR/Björn 
 
SM3TRV/Leif 
SM3UQO/Björn 
SM3UQS/Mats 
SM3WSK/Bengt 
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SSA har i en skrivelse den 11 november 2005 be-
gärt en utökning av möjligheterna för SSA att till-
dela anropssignaler. I skrivelsen hänvisas till PTS 
tidigare beslut (99-6322, av den 11 oktober 1999). 
En detaljerad uppställning över prefixserier och an-
vändningsområden finns i SSA:s skrivelse. PTS 
hade inget att erinra mot SSA:s förslag. SSA förbin-
der sig att föra ett aktuellt register över utdelade 
anropssignaler, liksom även till vilka bassignaler 
dessa är kopplade. 
 
"Vid SSA styrelsemöte den 11-12 februari 2006 kommer 
en del tilläggsbeslut att tas beträffande specialsignaler-
na. De som är intresserade av specialsignal eller "vanity 
call" kan emellertid redan nu inkomma med en ansökan, 
helst per mail till sm6jsm@ssa.se. 
 
Sätt det call ni söker på "ämnesraden" i mailet. Ta gärna 
med ett par alternativa signaler om det ni söker redan 
skulle vara bokat. 
 
Det går även att ansöka per brev till SSA, attention 
SM6JSM, Box 45, 19121 Sollentuna. Måndagen den 13 

februari kommer alla att kontaktas per e-
post om vilka signaler de tilldelats, och de 
som ansökt per brev får svar per telefon 
(glöm inte att meddela ert telefonnum-
mer). 
 
Meningen är att alla ska få använda sina 
nya signaler från och med onsdagen den 
15 februari 2006, men vi kommer att in-
formera om exakt datum. 
 
Avgiften, 150 kr per år per signal, ska erläggas innan 
signalen används, men ni behöver inte vänta på bekräf-
telse från SSA. Om betalning inte inkommit inom 15 da-
gar efter tilldelningen annulleras signalen och blir då 
ledig för andra sökanden. 
 
Frågor om tillämpningen av specialsignalerna kan ställas 
till sm6jsm@ssa.se , men undvik frågor som "är den 
eller den signalen ledig?". Ge i stället minst tre alternativ 
vid ansökan. 
 
73 de Eric SM6JSM 

ANROPSSIGNALER 
Anropssignaler (individuella signaler, klubb-, jubileums-/J/, evenemangs-/E/ och 
contestsignaler/C/ samt ”vanity calls”/V/) i prefixserierna SA-SM, 7S och 8S. 
 
Prefix  Bokstäver i suffixet  Användare 
SA  1   J E C V 
SA  2   Klubbstationer (bassignal) 
SA  3  Normala anropssignaler (bassignal) som administreras av SSA 
SB-SJ  1-3  J E C V 
SK  1   Klubbstationer J E C V 
SK  2   Klubbstationer (bassignal), administreras av PTS 
SK  3  Klubbstationer J E V 
SL  1   Militära klubbstationer J E C V (koordineras av  FRO/SSA) 
SL  2-3   Militära klubbstationer (koordineras av FRO/PTS) 
SM  1   J E C V 
SM  2-3   Normala anropssignaler (bassignaler), som administreras av PTS 
7S  1-3   J E C V 
8S  1-3   J E C V 

UNIK UTÖKNING AV ANROPSSIGNALER 

Enligt beslut av ITU kan även suffix innehållande 4 
bokstäver delas ut, men det kommer bara att ske 
då särskild anledning finns (t.ex. IARU-jubileer och 
liknande). 
 
Specialsignaler är alltid kopplade till en viss bas-
signal (för klubb eller individ). 
Skälet till ansökan är alltid angivet på intyget. 
 
Registerföring 
SSA förbinder sig att alltid föra ett aktuellt register 

över alla utdelade anropssignaler. Dessa är till-
gängliga på SSA:s hemsida (www.ssa.se) under 
rubriken SM Call book. 
SSA tillhandahåller PTS på begäran kompletta listor 
över anropssignaler. 
SSA anhåller om svar på denna skrivelse snarast 
möjligt. 
 
 
Mer information finns på SSAs hemsida 
www.ssa.se 



QRX nr 1/2006  2006-01–31      SM3FJF och SM3LIV                                                                                                                              4 

 

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. Klubblo-
kalen är då öppen från klockan 19.00. Entredör-
ren är försedd med dörrkod. Kontakta någon i sty-
relsen för vidare information. 
 
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd, 
alternativt läsk och bröd till ett självkostnadspris av 
endast 20 kronor. 

VINTERPROGRAMMET 

Tis 14 feb LA3SRK/p 
SM3CWE/Owe, SM3FWT/Hans och SM3LDP/
Markku berättar och visar bilder från sin expedi-
tion till Sandvika i Norge, september 2005.  
Klubbvärd: SM3LDP/Markku 
 
 
Tis 21 feb PREMIÄRVISNING AV NYA 
 TV-HUSET PÅ  
 NYA HAMNGATAN 21,  
 GAMLA FINLANDSTERMINALEN 

För att vi ska kunna vara med på Mitt-
Nyttsändningen 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. 

Tis 28 feb TEMASERIE “VETA MERA” 
 ”SOFTWARE DESIGN RADIO, 
 SDR-1000” 
SM3ESX/Christer visar byggsatsen SDR-1000 
från Flexradio Systems och hur man lyssnar på 

kortvåg i datorn,  
bl a via ljudkortet.  
Detta är en efterfrå-
gad repris av det 
föredrag som hölls 

på klubben av Christer, den 16 november 2004. 
Det som har hänt sedan sist är att Christer har 
byggt till en AT-enhet och ett slutsteg. 
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 I av II. SK3BG anord-
nar veckoslutskurs för 
amatörradiocertifikat i 
klubblokalen i Sidsjön.  
Se separat artikel på sidan 7. 
 
Tis 14 mar ATT KÖRA KORTVÅG  
 FRÅN KLUBBEN 
Praktisk visning om hur man kör radio från klub-
bens nyinvesterade kortvågsstation, YAESU FT-
1000 MP. SM3CWE/Owe och SM3CER/Janne 
demonstrerar och svarar på frågor för Dig, som vill 
komma igång och köra amatörradio från klubbloka-
len. 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
Tis 21 mar QSL-SORTERING 
Vi sorterar inkomna QSL-kort, så att det blir klart 

till SM3-mötet som äger 
rum i Sundsvall den 1 
april. Kaffebryggen står 
på hela kvällen. 
Klubbvärd:  
SM3CER/Janne 

(Forts. på sidan 5) 
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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 10. 
 

 
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 
 
 
Lördag-söndag  
8 – 9 april 
WEEKENDKURS I  
AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del II av II. SK3BG anord-
nar veckoslutskurs för ama-
törradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.  
Se separat artikel på sidan 7. 
 
 
Tis 11 apr ”VETA MERA”  Antennbyggande 
 för nybörjare” , del 1 av 3 
SM3CWE/Owe beskriver på sitt pedagogiska sätt, 

grundteorier för 
antennbyggande 
av trådantenner 
samt praktiska 

tips om antenner för att köra mobil kortvåg. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
 
Tis 18 apr ”VETA MERA”  Antennbyggande 
 för nybörjare” , del 2 av 3 
Antennbyggarkväll. 
SM3CWE/Owe le-
der byggande av 
klubbens dipolanten-
ner. Pedagogisk genomgång av mätmetoder på 
dipolantenner samt praktiska råd.  
Klubbvärd: SM3ESX/Christer  

(Forts. från sidan 4) Tis 25 apr   RAPPORT FRÅN  
  SSA:s ÅRSMÖTE och  
  QSL-SORTERING 
SM3CWE/Owe och SM3FJF/
Jörgen berättar om utställningarna, 
föredragen och om årsmötesförhand-
lingarna i Luleå. Kvällen avslutas med 
att vi sorterar de QSL-kort som kom 
från SSA:s mobila kansli i Luleå. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
 
Tis 2 maj   VHF-TEST 

Vi fortsätter att köra VHF-testen från klub-
ben. För Dig som är hemma finns möjlig-
het att köra SK3BG även på FM. Vi lyss-
nar 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 9 maj  ”VETA MERA ”Antennbyggande  
  för nybörjare” , del 3 av 3  
  ANTENNARBETE PÅ KLUBBEN 
Under ledning av 
SM3CWE/Owe sät-
ter vi upp nya tråd-
antenner på klubben. 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
 
Tis 16 maj  TRÄFFKVÄLL 

Vi bläddrar i nyinkomna tidskrif-
ter, dricker en kopp kaffe och dis-
kuterar kanske kommande an-
tennplaner.   

Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
 
Sön 22 maj SSA:s PORTABELTEST 
Vi deltar i SSA:s portabeltest, som pågår mellan 
07.00—11.00 UTC.  
 
I skrivande stund planerar vi, att 
även i år köra ifrån Björkön, i 
närheten av SM3CWE/Owes 
fritids-QTH. Ev använder vi klub-
bens utställningstält. Var och en 
tar med sig egen förtäring. Alla 
är varmt välkomna att delta. Mer 
info på SK3BG-nytt, klubbens hemsida, eller så kan 
Du kontakta SM3ESX/Christer för mer info. 

(Forts. på sidan 6) 
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Tis 23 maj  KVARTALSMÖTE 
Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer 
och synpunkter, men vi be-
höver Dig också som boll-
plank för våra tankar och 
förslag. Vi är lyhörda och 
vill försöka anpassa verk-
samheten, så att den pas-
sar så många som möjligt. 
 
Kommer Du? 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 

Tis 30 maj TRÄFFKVÄLL 
Vi dricker en kopp kaffe och fortsätter 
diskussionerna kring sommarens alla 
antennplaner.   
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 

Tis 6 juni  SÄSONGSAVSLUTNING  
 OCH VHF-TEST 
Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trevlig 
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 tillfällen, 
kl 20.00-20.05, 21.00-
21.05 och 22.00-22.05 på 
145.550 MHz. Det vi behö-
ver är Din QRA-locator. 
Om Du inte har den, kontakta SM3HFD/Håkan 
så ordnar det sig. 
Klubbvärd: SM3RMR/Björn 

(Forts. från sidan 5) 

 
Du har väl betalt in årsavgiften   

för år 2006 till klubben?  
 
Till den 29 januari har 79 % av våra klubbmed-
lemmar betalat in medlemsavgiften för år 2006. 
 
Behöver Du ett nytt inbetalningskort kontakta 
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. 
 

Klubbens postgiro är    

79 16 23-2 

MEDLEMSAVGIFT FÖR ÅR 2006  

SK3BG säljer bingolotter för 
att delfinansiera klubbens verk-
samhet. 
 
Nu kan alla sändaramatörer 
som vill stödja klubben, abon-
nera 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. 

 
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. 

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  
styrelsemötena, så kontakta någon i styrelsen. 
73 de SM3ESX/Christer 

STYRELSEMÖTEN 

GLÖM INTE! 
 

Bulletinen och 
SK3BG-nytt 

 
Söndagar  
kl 21.00 
på RV58  
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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 11 mars 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 
 
Söndag 12 mars 2006 
kl 08.00 – 12.00 Pass 1 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

Veckoslut 2  
 
Lördag 8 april 2006 
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 9 april 2006 
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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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! 

Ett kvälls-QSO att minnas. 
 
Sedan några år tillbaka, finns en 
mycket väl fungerande cross-
bandsrepeater i Härnösand. Initi-
ativtagare och byggkonstruktör 
är SM3YBZ Thomas Hagfors. 
 
Den 8 december 2005, kl 22.00 
satte jag mig i bilen i Härnösand 
för att köra hem till Njurunda, en 
sträcka på ca 7 mil, som tar ca 
60 minuter att köra. Jag ropade 
allmänt anrop på 145.350 MHz 
och genast fick jag svar av 
SM3YBZ/Tomas. Detta QSO 
varade hela sträckan till Njurun-
da. Ja du läste rätt, hela sträck-
an. Imponerande!!! 
 
I min bil har jag, provisoriskt, 
monterat en trött gammal Ken-
wood VHF FM-tranceiver, TR-
7800, en station på ca 25 Watt. 
Antennen på bilen är en 5/8 
magnetfotsantenn.  

Denna kväll får jag en fin be-
skrivning av Thomas, om hur 
crossbandsrepeatern fungerar 
samt att den även är inkopplad 
för Echo-Linktrafik via internet. 
 
Under QSO:et blir vi fler hams. 
SM3VAC/Magnus från Kungs-
gården i Nyland testar både att 
köra på VHF och UHF. SA3AKY/
Fredrik som nyligen fått sin li-
cens och inte har någon radio-
station än, kommer in via Echo-
Link från sin dator. Detta QSO 

blir minnesvärt för mig, eftersom 
det visar hur man har möjlighet 
att upprätta en QSO-förbindelse 
med olika kombinationer för oli-
ka personer. Dessutom att jag 
utan något avbrott på hela 
sträckan till Njurunda kunde del-
ta i QSO:et. Vilken fin antenn- 
och radioutrustning som är mon-
terad på Vårdkasen av Thomas. 
 
Thomas berättar att han har lagt 
ut en bildpresentation på sin 

(Forts. på sidan 9) 

CROSSBANDS-
REPEATER  

I HÄRNÖSAND 
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webbplats och jag lovar att skri-
va om detta, i nästa nummer av 
QRX, vilket jag nu gör. 
 
När jag senare besöker Thomas 
webbplats  
http://gallery.riskaka.com/
sm3ybz  ser jag att det beräk-
nade täckningsområdet är i stort 
sett över hela Västernorrland. 
Fantastiskt!!! 
 
Nu kära läsare, varsågod och 
pröva denna crossbandsrepea-
ter. 
 
73 de SM3FJF/Jörgen  

(Forts. från sidan 8) 

Lite fakta om Crossbands-
repeater Härnösand 
VHF 145.350 MHz.  UHF 435.000 
MHz. ICOM IC-901E samt ett 
slutsteg ca 45 W. Ombyggd mo-
biltelefon, Benefon Forte NMT 
450, med kavitetsfilter.  
 
Crossbandsrepeatern är även 
ansluten till Echo-Link över In-
ternet, VoIP (Voice-over-IP), 
med beteckning 162669, 
SM3YBZ-L, 145.375 Härnösand. 
   
Echolinkdatorn och ytterligare en 
70 cm radio är placerad hemma 
hos Tomas.  
Signalen skickas till crossbands-
repeatern på 435 MHz.  
 
Antenner för 2m/70cm är place-
rade på Vårdkasen. 
 
Täckningen är i stort sett hela 
Västernorrland på 145.350 MHz. 

Syftet med SI9AM, King Chula-
longkorn Memori-
al Amateur Radio 
Society in Ragun-
da, Sweden  är, 
att kunna erbjuda 
sändaramatörer 
som besöker den 
thailändska pavil-
jongen att på plats kunna köra 
radio med specialsignalen 
SI9AM.  
 
Gästoperatörer 2005 
12-13 februari SM4DJM/Kåre 
 
27-29 maj SM3CER/Janne, 
SM3CVM/Lars, SM3EAE/
Lars, och SM3FJF/Jörgen, 
(CQ CW WPX Contest, ca 2000 
QSO:n) 
 
18-22 juli SMØOTB/Joel och 
SMØPSO/Ove 
 
30 juli SAØAFU/Rolf E 
 
3 augusti SM3LIV/Ulla och 
SM3FJF/Jörgen 
 
9-12 september DK7FK/
Berthold 
 
16-20 september DL3DXX/
Dietmar och DL5LYM/Tom 
(SAC CW Contest, ca 1700 
QSO:n) 
 
20-21 dec SMØPSO/Ove  
(ca 500 QSO:n) 
 
Dessutom ett antal dagsbe-
sökande gäster från Sverige och 
övriga Norden. 
 
 
Planerade aktiviteter 2006 
25-26 Mars 
CQ WW WPX Contest, SSB 
 
1 April 
SI9AM-årsmöte i Sundsvall di-
rekt efter SM3-mötet, som hålls 
hos Sundsvalls Radioamatörer. 

6 Maj 
Arbetsdag med översyn av an-
tenner och mast. Nymontering 
av trådantenner.  
 
27-28 Maj 
CQ WW WPX Contest, CW 
 
15 – 16 Juli samt 19 juli 
Demonstration av amatörradio i 
”Vita Huset” i samband med 
Chulalongkorndagarna i Utane-
de. 
 
Allmänt 
Kan man köra radio från SI9AM 
under vintern, har många frå-
gat? 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 kontinu-
erligt information om vad som 
hänt och vad som är på gång. 
Där kan Du även se bilder från 
de aktiviteter som har förekom-
mit. 
 
 
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-
r e p e a t e r n 
145.612,5 MHz 

(Forts. på sidan 10) 

SI9AM 

DIN EMAIL 

Vi behöver Din emailadress!  
Får Du inget mail från mig, när 
ett nytt nummer av QRX utkom-
mer, så saknar jag Din emailad-
ress. Skicka ett mail till mig 
sm3liv@ssa.se 
73 de SM3LIV/Ulla 
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Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG och DL3/SM3RMH/Lars hälsar Dig varmt 
välkommen till höstens SM3-möte i Sundsvall. 

 
Datum:  Lördag den 1 april  
Klockan:  10.00 –  ca 16.00 
Plats:  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 
 
 
 
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 
OCH DL3/SM3RMH/Lars! 

KALLELSE TILL SM3-MÖTE I SUNDSVALL 

Bokning av SI9AM 
För mer information kontakta 
SM3FJF/Jörgen på telefon 060 
– 313 25 eller SM3CVM/Lars 
på telefon 063 – 850 09. 
 
Pris 
Priset för klubbmedlemmar i 
SK3BG, SK3EK, SK3GM, 
SK3IK, SK3JR, SK3LH och 
SL3ZYE är följande:  
Dagtid 1-10 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. 
 
SI9AM Award 
Du glömmer väl inte bort att 
samla radiokontakter och ansöka 

(Forts. från sidan 9) om något av våra fina diplom. 
 
Guest Certificate 
Du kan också köpa ett gästdi-
plom till en kostnad av 50 kronor 
+ ev porto. 
 
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen 

TÄVLA FÖR SK3BG 

Kan Du avvara en timme eller 
två per månad? 
 
Tävla för SK3BG i SSA:s må-
nadstest på kortvåg. När du 
skickar in loggen ange klubbtill-
hörighet SK3BG. 
 
Testen pågår varje månad på 
söndagen närmast den 15:e i 
månaden. Varje udda månad 
startar CW-passet först och varje 

jämn månad startar SSB först. 
 
Mål: att köra så många svenska 
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 SSB-delarna är helt åt-
skilda.)  
 
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 
 
73 de SM3CER/Janne 
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SILENT KEY 

SM3MQH 
Jan Fröberg, Timrå 
 
SM3AT 
Per-Erik Näsman, Stöde 
 
SM3FIC 
Stig Wiberg, Sundsvall 
 
SM3SWR 
Ingemar Leek, Bjuråker 

Vi gratulerar till den nya  
signalen: 

 
SA3AKY 
Fredrik Malmqvist 
 
SA3ALO  
Lars-Erik Björkman 
 
SA3ALP 
Peter Hedmark 
 
SA3ALU 
Per-Olof Björkman 

SM3DBW 
Gunnar Sundin 
Ny mail 
060552217gunnar@telia.com 

ÄNDRINGAR I MED-
LEMSLISTA 

GRATTIS TILL  
SIGNALEN 

§1. Syfte med 
tävlingen 
St y r e l sen  f ö r 
Sundsvalls Radio-
amatörer (SK3BG) 
utlyser årligen en 
tävling, ”Årets 
Rookie”, vars syfte 
är att stimulera 
klubbens nya med-
lemmar att aktivt delta i klubbens 
verksamhet samt att ge kandidater-
na möjlighet att bredda sina kun-
skaper om amatörradiohobbyn och 
tävla mot varandra. 

REGLER FÖR ÅRETS 
ROOKIE  

SM3GBA 
Sven-Erik Fors 
Ny mail 
svenerik.fors@telia.com 
 
SM3HKN 
Kenneth Friskman 
Ny adress 
Nygårdsvägen 10 
804 29 Gävle 
 
SM3MXL 
Kristian Norlin 
Ny adress 
Korstavägen 1 
856 32 Sundsvall  
 
SM3NXS 
Sten Holmgren 
Ny mail 
3nxs@tele2.se 
 
SM3XXC 
Ann-Sofie Israelsson 
Olnirsvägen 56 C 
820 60 Delsbo 
0653-717 635 
073-9490941 
sm3xxf@spray.se 
 
SM3XXF 
Hans Israelsson 
Olnirsvägen 56 C 
820 60 Delsbo 
0653-717 635 
073-9490941 
sm3xxf@spray.se 

§2. Tävlingstid 
Tävlingen anordnas årligen och bör-
jar 1:a januari och slutar 31:a de-
cember, 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 tävlingsåret. 
Kandidaten kan alltså delta i tävling-
en Årets Rookie högst tre (3) gång-
er. 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 förening-
ens årsmöte. Beslutet kan inte över-
klagas. 
 
§5. Ändringar av regler och po-
äng 
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 
 
§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  
     a n t a l  a k t i v i t e t e r ,  d ä r  
     poäng kan samlas, dock  
     m a x i m a l t  2 0 0  p o ä n g  
     per  område. 
•  Kandidaten kan få maximalt  
     3 00  område sp oä ng  o ch  
     1200 aktivitetspoäng, dvs.  
     maximalt 1500 poäng. 
•  Aktivitetskort för deltagande  
     erhålles av styrelsen. 
 
V ä l k om me n  a t t  t ä v l a  om  
Årets Rookie hos SK3BG. 



QRX nr 1/2006  2006-01–31      SM3FJF och SM3LIV                                                                                                                              12 

 

BILDGALLERI FRÅN SK3BG:s 60-ÅRSFEST DEN 25 NOVEMBER 2005 


