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SUMMERING AV VINTERNS AKTIVITITER
Ett stort tack till alla som bidrog
till att förstärka klubbkassan.
Vad har hänt sedan förra numret
av QRX.

Våren verkar ha extra svårt att
komma igång i år. Eventuella
antennplaner inför våren och
sommaren har troligen inte påbörjats ännu, så än har du tid att
planera kommande amatörradioprojekt.

Den 14 februari höll SM3CWE/
Owe och SM3FWT/Hasse ett
föredrag om LA3SRK/p. De
berättade och visade bilder från
radioexpeditionen till Sandvika i
Norge i september 2005. Ca 25

vi kunde följa upplägget för kvällens sändning. Programledare för
MittNytt-sändningen var Anna
Beijron. Kvällens gäst var landshövding Gerhard Larsson som
utfrågades om viltdjursstammens
ökning i Västernorrland. Efter
MittNytt-sändningen fick vi se
studion och Thor berättade utförligare om hur allt fungerar i
kontrollrummet. Det var många
tekniska frågor som SM3DCH/
Thor fick svara på. Även
SM3EYJ/Bert-Gunnar arbeta-

I förra numret glömde vi att skriva om Hasselasvängen och auktionen på trettondagen.
I december 2005 blev vi tillfrågade om vi kunde hjälpa till och
hålla radiosamband i Hasselaskogarna.
SM3HFD/Håkan,
SM3FWT/Hans,
SA3ADT/
Roland,
SM3JVJ/Lars,
SM3YRC/Curt och SM3XMP/
Per deltog i sambandet. Tack till
Er som med mycket kort varsel
ställde upp
på ”Hasselasvängen” denna lördag.
Efter SM3TLG/Hans föredrag
på trettondagen, hade vi en auktion där bland annat SM3TGL/
Jose skänkt klubben en del
amatörradioprylar, såsom nätaggregat,
ny
telegrafinyckel
m.m.

Intresset var stort när SM3DCH/Thor berättade hur allt
fungerar i MittNytt-studion
klubbmedlemmar deltog.
Den 21 februari ”vallfärdade” 35
klubbmedlemmar från när och
fjärran, för att få vara med på
premiärvisningen av det nya TVhuset för SVT MittNytt, på Nya
Hamngatan 21 i Sundsvall.
SM3DCH/Thor hälsade oss välkomna och berättade lite kort
om hur en MittNytt-sändning går
till. Alla fick ett körschema så att

de denna kväll i kontrollrummet
och fick förklara hur det tekniska
fungerade. Vi blev bjudna på kaffe och bullar. SM3DCH/Thor
avslutade kvällen med att visa en
powerpoint-presentation om tekniken bakom sändningarna.
Tack Thor och Bert-Gunnar!
Den 28 februari var det åter
”bänkat till sista plats” på klubb(Forts. på sidan 2)
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SM3RMH/Lars
för
den tid han varit distriktsledare.
Den 11 april var det ett
nyinsatt program i vår
”Veta
Mera”
serie.
SM3HFD/Håkan höll
föredrag om nya IARU
region 1 bandplan, anpassad till PTS föreskrifMånga hade samlats på radiomötet i Sundsvall den 1 april
ter, gällande från 1 januari 2006, för amatörradiofre(Forts. från sidan 1)
Ett amatörradiomöte för 3:e distkvenserna under 30 MHz. Ca 20
lokalen. Anledningen var att riktet hölls lördagen den 1 april i
personer deltog samt ställde ett
SM3ESX/Christer på begäran, Sundsvall. 30 personer deltog på
stort antal frågor.
åter igen, höll föredrag om den plats och 8 var uppkopplade via
senaste tekniken inom amatörra- Internet och kunde följa mötet
I vår temaserie "Veta Mera" höll
dio, ”Software Defined Radios, ”live”, med möjlighet att komSM3ZBB/Lars ett mycket välSDR-1000”. Christer berättade municera in synpunkter via sms
förberett och pedagogiskt föreom och visade byggsatsen SDR- eller mobiltelefon.
drag den 18 april om Radiopejl1000 från FlexRadio Systems. En
orientering, även kallad Rävjakt.
helintressant träffkväll som re- DL5, SM5NRK/Roger represulterat i att Christer fått för- senterade SSA vid mötet. Roger
Lars gav en historisk bakgrund
frågningar från andra radioklub- gav oss aktuell SSA-information
till hur det började så tidigt
bar att komma och hålla detta samt presenterade på ett mycket
som 1926 i England och 1947 i
intressanta föredrag.
pedagogiskt sätt SSA:s förslag
Sverige. Vi fick höra om radiopå ny organisation. En hel del
pejlingen för att spåra Black PeDen 11-12 mars samt 8-9 april frågor ställdes och Roger gav
ter, en journalistisk tidningsjakt
hölls weekendutbildning i ama- bakgrund, fakta och förklaringar.
på 1950-talet samt om nationella
törradioteknik för tre elever. Yt- Roger fick en lång och varm
och internationella tävlingar för
terligare två elever var anmälda applåd, dels för att han med kort
att så småningom hamna i nuet
men blev tvungna att lämna varsel ställde upp och kom till
- 2006.
återbud, men de återkommer till Sundsvall, samt för den fina prehöstens utbildningstillfälle.
sentationen.
Hur kan vi återuppta rävjaktsakSM3CER/Janne är numera av
tiviteterna i klubben? Jo - en bilSSA auktoriserad provförrättare Mötet beslutade att tillsätta en
orientering förstås, förslagsoch höll sina första prov. Lärarna tillförordnad distriktsledare för
vis förlagd till Lögdö vildmark.
SM3ESX/Christer
o c h 3:e distriktet med anledning av
Mer om detta på klubbens komSM3FJF/Jörgen
kände sig att SM3RMH/Lars avsagt sig
mande kvartalsmöte i maj, samt
nöjda och glada när de tre ele- uppdraget som DL3. Till ny tillpå SSA Distrikt 3 webbplats.
verna blev godkända.
förordnad distriktsledare för 3:e
distriktet valdes SM3ZBB/Lars
Den 25 april fick vi en mycket
Den
14
mars
berättade för den resterande mandattiden.
utförlig rapport om SSA:s årsmöSM3ZBB/Lars och SM3CER/ Han tillträdde omedelbart och
te i Luleå. Vi fick se och höra allt
Janne för klubbmedlemmar hur tackade för förtroendet och
om utställningarna, föredragen,
man kör kortvåg från klubbens meddelade att han närmast
banketten och årsmötet. Det var
nya amatörradiorig Yaesu FT kommer att ta kontakt med klubSM3CER/Janne,
SM3CWE/
1000-MP.
barna i 3:e distriktet för ett ömOwe,
SM3FJF/Jörgen,
sesidigt informationsutbyte.
SM3LIV/Ulla och SM3ZBB/
Den 21 mars var det sortering av
Lars som berättade och visade
QSL-kort på klubben under led- Mötesprotokoll m.m. finns på
bilder. En kommentar efter prening av SM3JVJ/Lars.
SSA:s webbplats, Distrikt 3. Vi
sentationen kom från SA3ADT/
hälsar SM3ZBB/Lars varmt välRoland ”Det känns nästan som
Klubbens årsmöte hölls den 28 kommen till förtroendeuppdraget
vi var där!”
mars. Se utdrag ur årsmötespro- att vara SSA:s distriktsledare för
tokollet på sidan 7.
3:e distriktet. Samtidigt tackar vi
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HÄR FINNS VI

Tis 16 maj ANTENNUPPSÄTTNING
Då var det dags att sätta upp
trådantennerna. Vi har kontaktat
vädergudarna och de har lovat
att inte öppna vattenkranen över
Sidsjöområdet denna kväll.
Projektledare är
SM3ESX/Christer.
Klubbvärd: SM3CER/Janne

Sön 21 maj
SSA:s PORTABELTEST
Vi deltar i SSA:s portabeltest, som pågår mellan
07.00-11.00 UTC.

VÅRPROGRAMMET
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 2 maj

VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-testen från
klubben. För Dig som är hemma
finns möjlighet att köra SK3BG
även på FM. Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl 20.00-20.05, 21.00-21.05 och
22.00-22.05 på 145.550 MHz. Det vi
behöver är Din QRA-locator.

Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det sig.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn

Tis 9 maj FÖRBEREDELSER INFÖR
ANTENNUPPSÄTTNING
Nya trådantenner ska monteras på klubben och
denna afton gör vi förberedelser inför nästa veckas
uppsättning. Projektledare är SM3ESX/Christer.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer

I skrivande stund planerar vi, att även i år, köra
ifrån Björkön i närheten av SM3CWE/Owes fritids-QTH. Ev använder vi klubbens utställningstält.
Var och en tar med sig egen förtäring. Alla är
varmt välkomna att delta.
Mer info på SK3BG-nytt, klubbens webbplats, eller
så kan Du kontakta SM3ESX/Christer för mer
info.

Tis 23 maj KVARTALSMÖTE
Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer
och synpunkter, men vi behöver
också Dig 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
Tor 25 maj DEMONSTRATION AV
AMATÖRRADIO
Vi demonstrerar och kör radio
med signalen SI9AM i "Vita
Huset" inne på paviljongsområdet. Mellan kl 11.00 – 16.00
svensk sommartid, finns vi på
plats och svarar på frågor om
amatörradio för de som besöker den thailändska paviljongen i Utanede.
Mer information finns på
webbplatsen www.si9am.se
(Forts. på sidan 4)
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(Forts. från sidan 3)

Tis 30 maj

INTERNET - DINA
AMATÖRRADIOFAVORITER
Vi sändaramatörer har ju alla våra egna amatörradiofavoriter på Internet. Eftersom hobbyn är bred
har vi naturligtvis olika länkar till läsvärda internetsidor, nedladdningsbara programvaror etc.
Denna kväll delar vi med oss av och för varandra.
Det kan vara sidor om contest, vågutbredning,
loggprogram, programvaror för amatörradio, DX, DXCC,
diplom,
kartprogram etc.
Var och en har denna kväll möjlighet
att presentera sina
favoritsidor. Under
några minuter berättar du vad sidan
handlar om och visar sedan länken via den bildkanon som kommer
att vara uppkopplad mot dator/internet så att alla
kan följa med i navigeringen.
SM3CER/Janne kommer sedan att lägga ut länkar på SK3BG:s webbplats, till de sidor som är av
intresse för många.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

Lör 17 juni DEMONSTRATION
AV AMATÖRRADIO
Vi demonstrerar och kör radio med signalen
SI9AM i "Vita Huset" inne på paviljongsområdet. Mellan kl 11.00 –
16.00 svensk sommartid, finns vi på
plats och svarar på frågor om amatörradio för de som besöker den thailändska paviljongen i Utanede.
Mer
information
www.si9am.se

finns

på

webbplatsen

Tis 4 juli

SOMMARÖPPET PÅ SK3BG
”ATT BO OCH LEVA I ISRAEL”
Denna sommarafton får vi åter igen besök av
4X6/SM3OAU/Lars och Viveca Grip . De bor
sedan januari 2004 i Israel. Sedan de besökte oss
förra sommaren har de införskaffat en video. Lars och Viveca kommer att berätta och
visa videoavsnitt om livet i Israel, för att vi ska få en uppfattning om vardagen i 4X6.
SM3FJF/Jörgen berättar om sommarens aktiviteter i Utanede där SI9AM visar amatörradio i
”Vita Huset”.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

Ons 19 juli
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 behöver är Din QRA-locator.
Om Du inte har den, kontakta SM3HFD/Håkan
så ordnar det sig.
Klubbvärd: SA3ADT/Roland

”THE KING CHULALONGKORN
DAY”
Vi demonstrerar och kör radio med signalen
SI9AM i "Vita Huset" inne på paviljongsområdet.
Mellan kl 10.00 – 18.00 svensk sommartid, finns vi
på plats och svarar på frågor om amatörradio för
de som besöker den thailändska paviljongen i Utanede.
Fre - sön 21-23 juli
AMATÖRRADIO FRÅN ”VITA HUSET”
Vi demonstrerar och kör radio med signalen
SI9AM i "Vita Huset" inne på paviljongsområdet. Varje dag mellan kl
11.00 – 16.00 svensk sommartid, finns
vi på plats och svarar på frågor om
amatörradio för de som besöker den
thailändska paviljongen i Utanede.
Mer information finns på webbplatsen
www.si9am.se
(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 4)

Tis 1 aug
SOMMARÖPPET PÅ SK3BG
SM3FJF/Jörgen berättar hur SI9AM lyckades
med sommarens information om amatörradio från
”Vita Huset” inne på paviljongsområdet i Utanede.
Vi planerar höstens portabeltest från fyren på Lörudden och även Lighthouse-weekend, även den
från Lörudden.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Lör 12 aug

DEMONSTRATION
AV AMATÖRRADIO
Vi demonstrerar och kör radio med signalen
SI9AM i "Vita Huset" inne på
paviljongsområdet. Mellan kl
11.00 – 16.00 svensk sommartid, finns vi på plats och svarar
på frågor om amatörradio för
de som besöker den thailändska paviljongen i Utanede.
Mer information finns på
webbplatsen www.si9am.se
Lör - sön 19-20 aug
LIGHTHOUSE-WEEKEND
För fjärde gången deltar SK3BG i aktiviteten
”Lighthouse weekend”. 2005 samlades ca 20
klubbmedlemmar under denna weekend. Observera att detta inte är en contest!
Aktiviteten går ut på att
sändaramatörer aktiverar och kör radio från
olika fyrar eller fyrskepp
världen runt, under 3:e
hela helgen i augusti
månad.
I skrivande stund planerar vi återigen för deltagande från Löruddens fyr, ca 300 meter nordlig
riktning från restaurangen. Bilen lämnar Du på parke-ringsplatsen på Lörudden och promenerar sedan fram mot fyren. Vi monterar upp vårt utställningstält invid fyren.
Vi behöver naturligtvis operatörer. Kontakta snarast SM3ESX/Christer eller SM3FJF/Jörgen.
Mer info på www.sk3bg.se och
http://distrikt-3.ssa.se/
Klubbvärd: SM3ESX/Christer

Sön 20 aug

SSA:s PORTABELTEST
FRÅN LÖRUDDEN
Nu kommer vår QRPutrustning till användning. Vi
deltar i höstomgången av
SSA:s portabeltest, som pågår mellan kl 07.00 – 11.00
UTC. Vill Du veta mer, kontakta SM3ESX/Christer.
Var och en tar med sig egen
förtäring. Alla är välkomna
att delta.
Mer info på www.sk3bg.se
Klubbvärd: SM3ESX/Christer

Tis 29 aug SÄSONGSSTART
Nu startar vi upp höstsäsongen i klubben. Nu har
de flesta semestrat klart och på klubben kan du ta
del av de tidskrifter som kommit under sommaren.
Vi sorterar QSL-kort och berättar roliga sommarminnen.
Klubbvärd: SM3CER/Janne

Tis 5 sep
VHF-TEST
Vi fortsätter en ny höstsäsong med att köra VHFtesten från klubben. För Dig som är hemma finns
möjlighet att köra SK3BG även på
FM. Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl
20.00-20.05, 21.00-21.05 och 22.0022.05 på 145.550 MHz. Det vi behöver är Din QRA-locator.
Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn

Tis 12 sep KVARTALSMÖTE
Styrelsen presenterar bland annat höstens program
samt rapporterar om det projektarbete som pågår i
styrelsen.
Vi behöver Dina synpunkter och
idéer och vi behöver Dig som
bollplank för våra tankar och förslag. Vi är lyhörda och vill försöka anpassa verksamheten, så att
den passar så många som möjligt.

Kommer Du?
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
(Forts. på sidan 6)
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(Forts. från sidan 5)

Tis 19 sep BOATANCHOR-EVENING

"Boatanchor" is amateur radio slang for heavy old tube
radio equipment. Originally derogatory, the term is now
used affectionately. Seeing an old set working like new
after careful repair,
cleaning, and alignment gives one great
satisfaction.

Vi börjar denna nostalgikväll med att
titta på ett inslag ur
p r o g r a m m e t
”Landet Runt” som
visade hur samlarintresset startade för en radioamatör. Därefter är det dags för klubbens medlemmar att visa upp sina rariteter. Kontakta SM3ESX/
Christer om Du vill ta med och visa något denna
kväll.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer

Tis 26 sep INFÖR AMATÖRRADIONS DAG
Denna kväll planerar vi för vårt gemensamma engagemang på Amatörradions dag i Sundsvall, lördagen den 30 september vid Clas Ohlson.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Lör 30 sept

AMATÖRRADIONS DAG
I SUNDSVALL
För sjätte året i rad gör SSA en gemensam satsning på att informera om amatörradio. Det är amatörradioklubbar runt om
i Sverige som under
september månad på
offentliga platser visar
och berättar om vad
amatörradio är.
SK3BG ställer även i år
ut på parkeringsplatsen
vid Clas Ohlson. Vi
kommer att montera
upp vårt utställningstält
med radioutrustning och antenner. Vi har broschyrmateriel, roll-ups, tidningen QTC mm. Vi finns på
plats mellan 09.00 – 16.30. Vi behöver operatörer
till både HF, VHF och satellitkörning. Anmäl Dig
snarast till
SM3ESX/Christer på 060-56 12 85/070-3123276
eller till
SM3FJF/Jörgen på 060-313 25 / 070-3941745.
Klubbvärd: SA3ADT/Roland
QRX nr 2/2006 2006-04–30
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Tis 3 okt 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 22.0022.05 på 145.550 MHz. Det vi behöver
är Din QRA-locator.
Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn

SK3BG:S WEEKENDKURS

SM3ESX/Christer, SA4AOZ/Mats, Torny, Maria
och SM3FJF/Jörgen
Under två helger i mars och april undervisades tre
elever i amatörradioteknik under ledning av
SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen.
Söndagen den 9 april var det dags för prov och alla
tre blev godkända. Mats har redan fått sin signal
SA4AOZ medan Maria och Torny väntar på sina
signaler. Ett stort grattis och hjärtligt välkomna på
banden.

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

UTGÅENDE QSL
Klubben skickar QSL-kort följande datum:

15 febr, 15 maj,
15 sept, 15 nov.
Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
6

Fakta om nya repeatern
Motorola
MTR-2000
• Frekvens som tidigare,
RV 58, 145,725 MHz
• Tonöppning 1750 Hz
• Repeatermottagarens
squelch, öppnar på 0,5 uV
• Taltid som tidigare max 10
minuter
• Hålltid 10 sekunder efter sista
sändningspasset
• Uteffekt 40 W
• Repeatern saknar för närvarande logik för identifiering
• Repeatern kommer i framtiden att få identifieringslogik
SK3BG/R

NY REPEATER I
SUNDSVALL

• Repeaterfabrikat

Just nu planeras dessutom för
en eventuell flytt av repeatern till
annat QTH.

Tisdagen den 4 april, ersattes
den gamla Sundsvallsrepeatern
från 1971, med en nyare modernare Motorola-repeater.
SM3KYH/Lars och SA3ADT/
Roland fick hjälp med en skotertransport upp på Klissberget,
vilket möjliggjorde arbetet med
att byta repeatern, samt bortforslingen av den gamla tunga
repeatern.
Hjälp oss
Hjälp oss att aktivera repeatern
så mycket som möjligt, såväl
från Ditt hemma-QTH som när
Du är ute och är mobil.
Checka in på SK3BG-Nytt efter
SSA-bulletinen på söndagskvällar
kl 21.00 och lämna rapport om
hur repeatern hörs.
Du kan också lämna hörbarhet
och räckviddsrapport via mail till
sm3efs@telia.com

Tålamod
Vi ber er alla ha tålamod eftersom allt arbete sker helt ideellt
och på fritid. Det kommer att ta
tid innan allt fungerar till full belåtenhet för alla.
Mer info
Mer repeaterinformation i nästa
nummer av QRX.
73 de
SM3KYH/Lars och
SA3ADT/Roland

SK3BG:s ÅRSMÖTE
Utdrag ur protokollet från
Sundsvalls Radioamatörers årsmöte den 28 mars 2006.
• Ordföranden SM3ESX Christer
öppnar årsmötet och hälsar alla
hjärtligt välkomna och presenterar
2005 års mesta QSL-kort i form av
en träskulptur, föreställande en
”Påskö-staty”. QSL-kortet kommer
från SMØAGD Erik och pryder nu
sin plats i klubblokalen.
• Till årsmötets ordförande valdes
SM3AF Sten.

• Till mötessekreterare
SM3UQO.

valdes

• Till justeringsmän och rösträknare
valdes SM3FWT och SM3ZBB.
• På frågan om mötet är stadgeenligt utlyst svarade mötet ja.
• Dagordningen
godkändes.

genomlästes

och

• Efter genomgång av verksamhetsberättelsen godkände mötet densamma.
• SM3LIV Ulla visade med hjälp av
overheadbilder hur årets ekonomi
hade utvecklat sig. Ulla visade
också grafiskt hur medlemsavgiften på intet sätt täcker det basutbud som klubben ger sina medlemmar. Vidare visades OH-bilder
på budget för 2006. Mötet godkände i alla delar resultaträkningen för 2005 samt budgeten för
2006.
• Revisionsberättelse för 2005 lästes
upp av SM3EXM Erik och godkändes av mötet.
• Med förevisade dokument godkände mötet styrelsens begäran om
ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2005.
• Till kassör valdes SM3LIV Ulla för
en period på 2 år. Omval.
• Till styrelseledamot för 2 år valdes
SM3CER Jan-Eric Rehn, SM3GSK
Clas-Olof Bergman, SM3LDP Markku Koskiniemi samt SM3EFS Lennart Lind. Omval.
• Fyllnadsval avser ersättare för
SM3RMR. Till styrelseledamot för
ett år valdes SA3ADT Roland. Nyval.
• Till revisor för 2 år valdes SM3BJV
Gunnar Grönberg. Nyval.
• Till revisorsuppleant för SM3BJV
Gunnar 1 år valdes SM3EXM Erik
Edblad. Nyval.
• Till revisorsuppleant för SM3CWE
(Forts. på sidan 8)
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(Forts. från sidan 7)

ett år valdes SM3MXC Jan Lindberg. Omval.
• Styrelsens sammansättning under
2006.
SM3ESX Christer Byström,
ordförande
SM3LDP Markku Koskiniemi,
ledamot/V-ordförande
SM3UQO Björn Ohlsson,
sekreterare
SM3LIV Ulla Norrmén, kassör
Ledamöter
SM3CER Jan-Eric Rehn
SM3GSK Clas-Olof Bergman
SM3EFS Lennart Lind
SA3ADT Roland Nilsson
SM3FJF Jörgen Norrmén
Revisorer för SK3BG
SM3CWE Owe Persson
SM3BJV Gunnar Grönberg
• Teckningsrätt för SK3BG under
2006 har SM3ESX Christer Byström och SM3LIV Ulla Norrmén
var för sig enligt mötesbeslut.

• Till stationsföreståndare för SK3BG
valdes SM3EVR Tord Julander.
Omval.
• Till radiotrafikansvarig för SK3BG
valdes SM3CER Jan-Eric Rehn.
Omval.
• Till repeateransvarig valdes
SM3EFS Lennart Lind. Omval.
• Till ansvarig för digital radiokommunikation valdes SM3HFD Håkan
Stålberg. Omval.
• Till Clusteransvarig valdes SM3GSK
Clas-Olof Bergman. Omval.
• Som representant till SI9AM styrelse valdes SM3HFD Håkan Stålberg. Omval.
• Som suppleant till SI9AM styrelse
valdes SM3BQC Arne Höglund.
Omval.
• Till valberedning valdes SM3YRC
samt SM3YKQ. Omval.

• Till ansvarig för QSL-sortering för
SM3 valdes SM3JVJ Lars Nordlander. Omval.

• Medlemsavgiften för år 2007 behålls oförändrad med 200 kr och
100 kr för studerande.

• Till stf. ans. för QSL sortering valdes SM3BIL Owe Stenmark. Omval.

Övriga frågor

• Till QSL- och diplommanager valdes SM3AF Sten Backlund. Omval.

• Störnivån i och omkring vårt QTH
är oroväckande hög. Den har enligt SM3NXS också stigit i intensitet. Mötet föreslår att styrelsen
handlägger ärendet och kommer

SM3ESX/Christer tackar SM3AF/Sten
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med förslag på åtgärder.
• Ny repeater kommer att monteras
på Kliss under kommande vecka.
Den ersätter havererad utrustning
i väntan på ev. nytt QTH för
utrustningen.
Avslutning
Mötesordförande SM3AF Sten passade på att för medlemmarna tacka
styrelsen för det gångna året och
ett speciellt tack till SM3LIV och
SM3FJF för deras arbete med vår
tidning QRX.
• SM3ESX Christer överräckte en
blomma till SM3AF Sten som tackade och sände blomman vidare till
vår kassör SM3LIV Ulla, som ett
tack för fint arbete med ekonomin
i SK3BG.
• En tack gick även till SM3KAF Bosse för hans arbete med bingolotto.
Vid Pennan
SM3UQO Björn Ohlsson
Justeras
SM3FWT Hans Håkansson
SM3ZBB Lars Ericsson

SI9AM
Syftet
med
SI9AM, King
Chulalongkorn
Memorial Amateur Radio Society in Ragunda,
Sweden
är, att kunna
erbjuda sändaramatörer som
besöker den thailändska paviljongen att på plats kunna köra
radio
med
specialsignalen
SI9AM.
Kort vårresumé:
SM3CVM/Lars har till radioklubbarna SK3JR, SI9AM och
SK3BG ordnat stora fina vikbara
utställningsskärmar. Mycket passande, när vi ska presentera
amatörradiohobbyn vid olika arrangemang.
(Forts. på sidan 9)
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festligheter äger rum ,men vi
gissar att det blir den 21-23 juli.
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.

SI9AM presenteras på SSA:s årsmöte i Luleå
(Forts. från sidan 8)

Lördagen den 1 april höll SI9AM
årsmöte i Sundsvall, där ca 15 st
intresserade deltog. Till ny styrelserepresentant (tf DL3) valdes
SM3ZBB/Lars. SM3EXM Erik
valdes in som ny revisor.
Onsdagen den 5 april träffade
SM3CVM/Lars, SM3EAE/Lars
och SM3FJF/Jörgen ”Hammarstrands Byaråd”, med anledning
av den bygdemedelsansökan
som skickats in från SI9AM.
Påskdagen den 16 april träffade
SM3CVM/Lars och SM3FJF/
Jörgen det nya fastighetsägarparet Reine och Siv Svensson,
som köpt fastigheterna kring
Holmstagården. Bland mycket
annat diskuterades en gemensam marknadsföring.
Lördag och söndag den 22-23
april fanns vi på plats i Luleå på
SSA:s årsmöte. Vi hade med oss
en ny informationsbroschyr samt
nytryckta vykort, som vi delade
ut. Vi visade också ett bildspel
om uppbyggnaden av SI9AM. Vi
fick en del preliminära bokningar
och många som vi talade med
har planer på att göra ett besök
på SI9AM.
QRX nr 2/2006 2006-04–30

Kommande aktiviteter
Lördag 6 maj
Arbete på SI9AM
Vi öppnar upp för säsongen och
kommer bland annat att
• städa och putsa fönster
• kontrollera antenner och radioutrustning
• köra radio
Alla är välkomna att hjälpa till. Vi
startar klockan 09.30 svensk
sommartid.
Vi demonstrerar och kör radio
med signalen SI9AM i "Vita Huset" inne på paviljongsområdet
följande dagar:
Torsdag 25 maj
Lördag 17 juni
Onsdag 19 juli
Fredag-söndag 21-23 juli
Lördag 12 augusti
Mellan kl 11.00 – 16.00 svensk
sommartid finns vi på plats dessa dagar och svarar på frågor
om amatörradio för de som besöker den thailändska paviljongen.
Även i år kommer det att vara
marknadsdagar i Utanede. I skrivande stund har vi inte fått bekräftat vilken helg som dessa

SM3FJF och SM3LIV

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.
Pris
Priset för klubbmedlemmar i
SK3BG,
SK3EK,
SK3GM,
SK3IK, SK3JR, SK3LH och
SL3ZYE är oförändrat under
2006:
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
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
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RADIO
VÄSTERNORRLAND
Tisdagen den 31 januari blev klubben kontaktad av Radio Västernorrland med anledning av de driftstörningar som ett stort antal telefonväxlar på kommuner och landsting hade drabbats av den senaste tiden.
Detta resulterade i att SM3CWE/Owe och
SM3HFD/Håkan onsdagen den 1 februari
blev inbjudna till direktsändningen av morgonprogrammet 69, för att berätta om radioamatörernas möjligheter att snabbt upprätta samband, utan tillgång till fast strömförsörjning.
På ett föredömligt sätt berättade Owe och
Håkan
om
amatörradioverksamheten
samt beskrev för radiolyssnarna, hur ett
meddelande på telegrafi kan låta. Detta
meddelande på telegrafi blev spontant en
tävling för radiolyssnarna som skulle gissa
vad som ”sades”. Svaret kom mycket
snabbt från SM3KYH/Lars, vilket verkligen överraskade TullaMaja.

SK3BG:s STYRELSE
SM3LIV

SM3LDP

SA3ADT

SM3FJF

Tack Owe och Håkan för fin PR av vår
hobby.

BULLETIN-INCHECKNINGAR
Under 2005 läste SK3SSA SSA-bulletien 41
söndagar med totalt 828 incheckningar.

SM3ESX
SM3EFS

De som checkat in flest antal gånger är
SM3BQC (41), SM3WCE (41),
SM3CER (39), SM3ESX (38),
SM3FWT (38), SM3HQB (38),
SM3FJF (35), SM3LIV (35),
SM3KAF (34) och SM3TGL (34).

SM3CER

TACK
Ett stort tack till alla som tar hem QRX via
nätet. På det sättet sparar klubben kostnader för kuvert och porto.

SM3GSK

SM3UQO
QRX nr 2/2006 2006-04–30
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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 14 oktober 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 november 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 15 oktober 2006
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2

Söndag 12 november 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
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NYA MEDLEMMAR

Vi hälsar följande medlemmar välkomna till klubben:
SA4AOZ
Mats Karlsson
Ringvägen 22
660 60 Molkom
0553-415 24
mats.karlsson.molkom
@bredband.net

GRATTIS TILL
SIGNALEN

Bulletinen
och
SK3BG-nytt
Vi gratulerar till den nya
signalen:

SA4AOZ
Mats Karlsson

ÄNDRAT I
MEDLEMSLISTAN

SM3EAA
Tore Dahlin
Östervägen 6
820 71
Ilsbo
0650-742157
sm3eaa@ssa.se

SM3LDP
Markku Koskiniemi
Ny mail
sm3ldp@ssa.se

SM3JVD
Lennart Andersson
Kyrkbergsvägen 20 F, 3 tr
854 63 Sundsvall
SM3UQS
Mats Sundin
Tjädervägen 1
856 31 Sundsvall
060-6500368
mats.sundin@sundsvall.nu

GLÖM INTE!

SM3LXH
Ingemar Persson
Ny mail
sm3lxh@tele2.se
SM3MXC
Jan Lindberg
Ny mail
jan.t.lindberg@telia.com

Söndagar
kl 21.00
PÅ RV58
NÄSTA QRX
Vi behöver hjälp med tryckningen av QRX. Kontakta SM3FJF/
Jörgen sm3fjf@ssa.se
QRX nr 3/2006 kommer att
tryckas i mitten av augusti.

Manusstopp
1 augusti 2006.

Torny Persson
Box 84
862 02 Njurunda
060-300 01
torny@minitronic.se

SK3BG säljer bingolotter för
att delfinansiera klubbens verksamhet.

Maria Skjevik
Harvsbodarna 124
864 92 Matfors
060-332 14
maria@minitronic.se

MEDLEMSLISTA
Med detta nummer av QRX bifogas en medlemslista.
Du kan när som helst under året
få en aktuell medlemslista via
email. Skicka ett email till
SM3LIV/Ulla sm3liv@ssa.se
så kommer den som en pdf-fil.
QRX nr 2/2006 2006-04–30

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.

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.
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