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SUMMERING AV VÅR– OCH SOMMARAKTIVITETERNA
Den 22 maj kördes vårens portabeltest
på
kortvåg
från
SM3CWE/Owes sommar-QTH
ute på Björkön. Teamet denna
dag bestod av SM3CWE/Owe,
SM3ESX/Christer, SM3EVR/
Tord och SM3HFD/Håkan.
Resultatet blev en första plats i
Mixed-klassen.
Hösten närmar sig – sakta men
säkert – och vi kan snart summera den varma sköna sommaren. Ja, tiden går fort. Förhoppningsvis har Du hunnit köra lite
radio, fixa antennerna inför vintern och en del av allt annat som
också fanns på ”önskelistan” inför sommarsäsongen.
Under våren har vi haft en god
tillströmning av klubbmedlemmar på våra olika träffkvällar. I
höst har vi återigen ett varierande utbud av aktiviteter på våra
tisdagsträffar, se utförligt program längre fram.
Klubben har införskaffat en ny
dator samt en adapter till headsetet till klubbens kortvågsstation Yaesu 1000MP. Till kortvågsstationen har riggstyrning
och PSK31 installerats, så nu är
det klart att köra digitala trafiksätt.
Den 9 och 16 maj arbetade vi
med att förbättra våra dipolantenner för 30 och 40 meter.
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GRATTIS Owe, Christer, Tord
och Håkan !!!!
På kvartalsmötet i maj deltog 18
personer. SM3LIV/Ulla redogjorde för klubbens ekonomi.
SM3KYH/Lars och SA3ADT/
Roland informerade om ombyggnationen och förändringen
av klubbens VHF-repeater. Nytt
VHF-QTH ska testas på Alnön.
Antennhöjd för repeaterdipolen
blir ca 97 meter. Keyex sponsrar ett kristallfilter för 145,125
MHz. Logiken kommer att kompletteras. Provflytten beräknas
vara klar under augusti månad.
Flyttar vi repeatern till Alnön tappar vi täckningen väster om Matfors. Räckvidden kommer att kollas upp mera noggrant, innan
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den slutligen placeras på Alnön
och eventuellt ska vi även ordna
med permanent reservkraft.
SA3ADT/Roland har utsetts till
klubbens sambandsfunktionär. Vi
sändaramatörer bör mot myndigheterna tydligare visa vår
samhällsnytta – nödsamband. Vi
har såväl teknisk kompetens,
som stor vana vid hantering av
radioutrustning och radiotrafik,
vilket innebär att vi är en värdefull resurs vid krissituationer.
För något år sedan gjorde klubben en inventering på vilka som
var intresserade av att delta vid
sambandsuppdrag. 4 st anmälde
sig, nämligen SM3CWE/Owe,
SM3HFD/Håkan,
SM3LDP/
Markku och SM3ZBB/Lars.
Kvartalsmötet ansåg att det var
dags att göra en ny inventering
för att ta reda om det finns fler
som är intresserade av att hjälpa
till både materiellt och personligen vid nödsamband. SA3ADT/
Roland fick i uppdrag att göra
en ny förfrågan. Se i programmet för den 1 oktober och 24
oktober.
SA3ADT/Roland berättade att
klubben kommer att få ett grönt
tält, ”Sjukvårdstält typ A”. Till
tältet behöver vi någon/några
kubikmeter ved.
SM3ZBB/Lars

berättade

om

(Forts. på sidan 2)
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(Forts. från sidan 1)

rävjakt. Vi kan börja med att
låna några ”automaträvar”. Mer
information får du den 31 oktober då SM3ZBB/Lars håller en
träffkväll om Rävjakt.

Intresserade åhörare till SM3OAU/Lars föredrag om Israel.

Det har framförts önskemål om
att vi ska arrangera en fest liknande den vi hade vid vårt 60årsjubileum. SM3ESX/Christer
frågade om vi kan ersätta ”lilla
julaftonsfirandet” med en vinterfest. Efter en kort diskussion beslutades att vi anordnar en vinterfest med middag ”cateringmodell” fredagen den 1 december.
Den 30 maj hade vi en träffkväll
där var och en fick berätta om
sina
amatörradiofavoriter på
Internet. Ca 20 personer deltog.
På sidan 7 finns en förteckning
på några av dessa länkar.
Säsongsavslutningen den 6 juni
samlade många klubbmedlemmar.

SM3OAU/Lars och Viveca
Klubben hade som vanligt sommaröppet den 4 juli och 1 augusti. Den 4 juli informerade
SM3FJF/Jörgen om planerna
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för sommarens aktiviteter på
SI9AM. Därefter hälsades 4X6/
SM3OAU Lars och Viveca
varmt välkomna. De bor sedan
januari 2004 i Israel. Lars berättade och visade en DVD-video
om hur det är att bo och leva i
Israel. En intressant afton som
avslutades med en frågestund.
Den 1 augusti visade SM3FJF/
Jörgen bilder samt berättade
om festligheterna vid den thailändska paviljongen samt om
demonstrationen av amatörradio
i 4 dagar hos SI9AM. Se separtat artikel på sidan 10. Kvällen
avslutades med att SM3ESX/
Christer drog upp riktlinjerna
för Lighthouse-dagarna och höstens portabeltest ute på Lörudden.
På klubbens webbplats
www.sk3bg.se kan du hämta
hem klubbtidningen som en pdffil. 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
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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 060313 25 eller 070—394 17 45.
QRX nr 4/2006 kommer att
tryckas i slutet av oktober månad.
Manusstopp är fredagen den
13 oktober 2006.

EFTERLYSES
Vi behöver ved till klubbens nya
gröna tält. Kan du undvara någon/några kubikmeter så hör av
dig till SA3ADT/Roland på
telefon 060-15 17 95.

GLÖM INTE!
Bulletinen
och
SK3BG-nytt
Söndagar
kl 21.00
på RV58
2

KALLELSE TILL SSA
DISTRIKT 3 MÖTE I ILSBO
Hudiksvalls Sändareamatörer, SK3GA och DL3/SM3ZBB/Lars
hälsar Dig varmt välkommen till höstens distrikt 3 möte i Ilsbo.
Datum:

Lördag den 7 oktober 2006

Klockan:

10.00 - ca 16.00

Plats:

Lillbergsgården i Ilsbo, se karta.
Ilsbo ligger 17 km NNV om Hudiksvall och 17 km söder om Bergsjö.
SM3-mötet är skyltat från Bergsjövägen.

På programmet:
10.00
10.30
12.00
13.00
13.30

Samling
Mötesförhandlingarna börjar
Lunch (Matservering ca 300 meter från Lillbergsgården)
Mötesförhandlingarna fortsätter
Föredrag om QRP, QROlleprojektet och egenbyggen
av SMØJZT Tilman Thulesius

Förtäring:

Kaffe, smörgås och varmkorv finns att köpa på plats.

Inlotsning:

Via två meters repeatern SK3GA/r RV 62, 145,775 MHz
eller på 80 meter, QRG 3750 kHz

Mer info:

Lyssna på SSA-bulletinen eller besök DL3:s webbplats
http://distrikt-3.ssa.se så får Du senaste nytt om SM3-mötet

VARMT
VÄLKOMNA
HÄLSAR
SK3GA
OCH
DL3/SM3ZBB/LARS !
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HÄR FINNS VI

Tis 5 sep

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: SM3UQO/Björn
Tis 12 sep

BOATANCHOR-EVENING
Obs! Nytt datum

HÖST– OCH 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 29 aug

SÄSONGSSTART
Nu startar vi upp höstsäsongen i
klubben. De flesta av oss har
säkert semestrat klart och på
klubben kan du ta del av de tidskrifter som kommit under sommaren. Vi sorterar nyanlända
QSL-kort och berättar roliga
sommarminnen.
Klubbvärd: SM3CER/Janne
Lör 2 sep ÖPPET HUS PÅ SI9AM
SM3CER/Janne
och
SM3FJF/
Jörgen guidar och berättar om hur
man kan bo och köra radio på SI9AM
samt om alternativa aktiviteter i närheten. Vid tre
visningstillfällen under lördagen, nämligen kl 11.00,
14.00 och 17.00 visar vi hur radiostationen fungerar, hur man loggar sina radiokontakter och berättar om olika sevärdheter i Utanede med omnejd.
Varmt välkomna till Utanede och SI9AM.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
QRX nr 3/2006 2006-08–10
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"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 programmet ”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 19 sep

KVARTALSMÖTE + AUKTION
Obs! Nytt datum

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?
Kvällen fortsätter med...
(Forts. på sidan 5)
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…...auktion
Kvällen avslutas med en auktion. Minimipris kommer att tillämpas på vissa rariteter.
Bl. a. kommer följande alster att auktioneras ut:
•
Heathkit VFO HG-10
•
Heathkit HW-101 med
nätdel
•
Heathkit sändare DX-60A
•
Kenwood TH-205E 2 m
•
Kenwood TS-680S med
PS-430 och SP-430
•
m.m.
Auktionsföremålen kan beskådas på klubben
fr o m den 12 september.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
WRTC-2006, WORLD RADIO
TEAM CHAMPIONSHIP
SM3CER/Janne och SM3DMP/Thomas berättar
och visar bilder från WRTC 2006 i Brasilien, där 46
olika lag från hela världen tävlade i radioamatörernas OS-tävling. Domare från Sverige var
SM3CER/Janne och SM3DMP/Thomas.

med radioutrustning och antenner. Vi har broschyrmateriel, roll-ups, tidningen QTC m.m.
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

Tis 26 sep

Efter föredraget drar vi upp riktlinjerna inför
AMATÖRRADIONS DAG
Denna kväll planerar vi inför vårt gemensamma
engagemang på Amatörradions dag i Sundsvall,
lördagen den 30 september vid Clas Ohlson.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Lör 30 sep

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.

Sön 1 okt KRIS 06 – NATIONELL
SAMBANDSÖVNING

KRIS står för Kreativt Radiosamband I Sverige.
KRIS är en nationell sambandsövning i syfte att skapa en beredskap inför eventuella krissituationer då behovet av ett nationellt sambandsnät oberoende av annan infrastruktur kan bli
stort.
Alla Sveriges 12 000 licensierade sändaramatörer, oberoende av klubb- eller organisationstillhörighet, inbjuds
att delta i KRIS 06. SA, SM,
SK, SL och alla de nya specialsignalerna är välkomna.
Målet med KRIS 06 är att få
kontakt med Sveriges 290
kommuner via 8 ledningscentraler (LC) som är placerade en i varje amatörradiodistrikt. Dessa LC tar
sedan kontakt med HQ-stationen som ligger i
Stockholm.

I Sundsvall samlas vi på klubben. Vi kommer att
rigga upp vår amatörradioutrustning i närheten av
vår klubblokal.
Sambandsövningen pågår mellan kl 09.00 — 12.00
(svensk tid).
Klubbvärd: SA3ADT/Roland

SK3BG ställer även i år
ut på parkeringsplatsen
vid Clas Ohlson. Vi
kommer att montera
upp vårt utställningstält

(Forts. på sidan 6)
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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 22.00-22.05 på
145.550 MHz. Det vi behöver är
Din QRA-locator.
Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det
sig.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
Lör 7 okt DISTRIKT 3 MÖTE I ILSBO
Se separat kallelse på sidan 3.
Tis 10 okt ”VETA MERA”, QSL OCH DIPLOM
Varför skickar vi QSL-kort?
Hur ska de vara utformade?
Vad kan jag använda QSLkorten till?
Hur får jag information om olika diplom?
Hur gör jag för att ansöka om ett diplom?
LoTW, vad är det?
SM3AF/Sten och SM3FJF/Jörgen försöker reda
ut dessa frågor och svara på dina funderingar. Vill
Du vara säker på att få ett svar under kvällen,
skicka redan nu din fråga till sm3liv@ssa.se
ARRL's Logbook of the
World (LoTW) system is a
repository of log records
submitted by users from
around the world. When
both participants in a QSO
submit matching QSO
records to LoTW, the result is a QSL that can be used for ARRL award credit.

Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Lör— sön 14-15 okt
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II. SK3BG anordnar
veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i
Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 9.

Tis 17 okt QSL-SORTERING
Vi sorterar inkomna QSL-kort och
berättar roliga radiominnen.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Tis 24 okt ”VETA MERA” SAMBAND DISKUSSIONSKVÄLL
Är Du intresserad av att
hjälpa till vid sambandsövningar och/eller vid en
eventuell krissituation. Vår
insats som sändaramatörer behövs i samhället vid
olika krislägen.
Vi inventerar vilka resurser som finns i
klubben, både personella och materiella. Vi får också en rapport från KRIS 06
sambandsövningen den 1 oktober.
Kom till denna klubbträff och få en förutsättningslös information utan några som helst krav.
Klubbvärd: SA3ADT/Roland
Tis 31 okt ”VETA MERA” RÄVJAKT
Den 18 april i år hade vi en träffkväll i Veta Meraserien om Rävjakt. Eftersom det var många som på
grund av påsksemestern inte hade möjlighet att lyssna
till detta fina föredrag av
SM3ZBB/Lars så kommer det i
repris. Föredraget behandlar historik, metodik och teknik. Efter
föredraget tar vi en diskussion om
eventuella rävjaktsaktiviteter i
SK3BG under 2007. Du som har
en rävsändare ta med dig den.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
Tis 7 nov 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: SM3FJF/Jörgen

(Forts. på sidan 7)
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Lör— sön 11-12 nov
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del II av II. SK3BG anordnar veckoslutskurs för
amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 9.
Tis 14 nov

”VETA MERA” - CABRILLO FÖR
DUMMIES
På SSA:s årsmöte i Luleå höll SM3CER/Janne ett
välbesökt föredrag om contestloggning. Nu blir det
en repris av detta föredrag.
Bland annat kommer Janne
att visa skärmdumpar från
ett 15-tal vanliga contestloggprogram som används idag, samt informera
om var man kan ladda hem programmen och vad
de kostar. Somliga loggprogram är gratis eller finns
som gratisversioner som är fullt körbara, men utan
alla finesser som betalprogram har.
Klubbvärd: SA3ADT/Roland
Tis 21 nov KVARTALSMÖTE
Styrelsen presenterar bland annat vinterns 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
Tis 28 nov INSTÄLLT
Vi vilar oss inför fredagens fest.
Fre 1 dec
VINTERFEST
Se separat inbjudan på sedan 8.
Tis 5 dec
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, 21.0021.05 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: SM3UQO/Björn
QRX nr 3/2006 2006-08–10
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Tis 12 dec SÄSONGSAVSLUTNING
Mer info i nästa nummer av QRX.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

INTERNETFAVORITER
Contest
http://sk3w.shacknet.nu/sm5ajv/contest/
Komplement till Contestspalten i QTC
Radiopejlorientering
http://www.pejla.se/rasorX/
Ett svenskutvecklat radiopejlspel som heter Rasor-X
Logbook of the World
http://www.arrl.org/lotw/
ARRL's Logbook of the World (LoTW)
Morse Runner
http://www.dxatlas.com/MorseRunner/
Contest simulator
Band Master
http://www.dxatlas.com/BandMaster/
DX Cluster client and graphical band map
Cluster
http://www.bcdxc.org/ve7cc/
Antenner
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/
Startsida med många länkar till olika beskrivningar 6m,
VHF, UHF och uppåt
PA rör m.m.
http://www.nd2x.net/base-1.html
Generell sida med många länkar rörande PA, prylar, referenser, HF, VHF, UHF, SHF
Mjukvara
http://www.vhfdx.net/vqlog.php
Logg för alla men med bra funktioner även för VHF,
UHF och uppåt
http://www.weaksignals.com/
Med bl. a. ” Spectran” ett program både under trafik
med svaga signaler och för att justera in riggen med
filter och DSP
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
Program för den som vill sända CW från tangentbordet
Metall och plast
http://www.ironbill.se/
leverantör av små kvantiteter speciell plast eller olika
metaller
SKYPE
http://www.skype.com/intl/sv/
Ett litet program som gör att du kan ringa gratis över
Internet till andra personer som använder Skype
Fler länkar hittar du på www.sk3bg.se
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INBJUDAN
Sundsvalls Radioamatörer inbjuder Dig till vinterfest.
Din respektive är också varmt välkommen.
DATUM:
Fredag den 1 December 2006
KLOCKAN:
19.00 i klubblokalen i Sidsjön
PÅ PROGRAMMET:
Vi börjar med en välkomstdrink och fortsätter med en buffé.
Under kvällen anordnas ett lotteri.
PRIS:
Ca 200 kronor/person.
I priset ingår välkomstdrink, buffé med öl/vatten
samt kaffe och kaka.
Under kvällen kommer dessutom öl och vin att säljas
till självkostnadspris.
ANMÄLAN:
Ring eller maila din anmälan till SM3ESX, Christer Byström
telefon 060-56 12 85 eller mail sm3esx@telia.com
Sista anmälningsdag måndag den 6 november.
I vår bokningsbekräftelse kommer vi att ange exakt belopp för festen.
Betalning för vinterfesten skall göras till klubbens plusgiro 79 16 23-2 senast den 13 november.
Kom ihåg att ange din amatörradiosignal/namn.
Begränsat till 35 platser, så först till kvarn gäller för vinterfesten.
Anmälan är bindande!
VARMT VÄLKOMNA!

YOUR FULL CALL, PLEASE
I utbildningssammanhang, exempelvis vid klubbens veckoslutsutbildningar, går vi noggrant
igenom reglementen och trafikmetoder. Dessutom får alla blivande sändaramatörer köra
amatörradio "live". De ska innan
debuten med egen amatörradiosignal haft möjlighet att prova på
ett antal QSO:n på amatörradiobanden. Vid dessa tillfällen är vi
mycket noggranna med att poängtera vilka trafikmetoder som
QRX nr 3/2006 2006-08–10

gäller vid ett QSO.
En vädjan från oss utbildare till
Dig som är sändaramatör och
kanske haft signalen i ett flertal
år: Säg/ange alltid hela amatörradiosignalen,
your full call, please
vid amatörradioförbindelser på
våra amatörradioband (även vid
incheckning på VHF och SSAbulletiner).

SM3FJF och SM3LIV

Eftersom vi numera har flera
prefixserier samt "vanity calls"
känns det ännu mera angeläget
att vi använder hela vår amatörradiosignal med "Prefix - siffra suffix", allt för att minska missförstånd på amatörradiobanden
och för att höja amatörradiostatusen.

Tack för din hjälp !
73 de
SM3ESX Christer och
SM3FJF Jörgen
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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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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 sommarresumé:
25 maj och 17 juni 2006
Den 25 maj var det SK3BG som
demonstrerade amatörradio i
”Vita Huset” och den 17 juni var
det SK3JR, Jemtlands Radioamatörer som stod för värdskapet.
18-19 juli samt 21-23 juli

Historik
Den 19 juli 1897 besökte den thailändske kung Chulalongkorn Sverige
och den internationella konst- och
industriutställningen i Stockholm.
Den svensk-norske kung Oscar II
som bjudit in honom ville visa kung
Chulalongkorn mer av Sverige och
föreslog en resa norrut. Först färdades han med sin egen båt till Nyland, sedan med en mindre båt till
Sollefteå, med tåg till Bispgården
och därefter gick färden med häst
och vagn på en dammig väg från
järnvägsstationen i Bispgården till
Utanede. Den dammiga vägen vid
Utanede rustades upp femtio år senare, och döptes då till Kung Chulalongkorns väg. Den vägen är begynnelsen till sannsagan om den Thailändska paviljongen i Utanede.

Varje år den 19 juli firas ”King
Chulalongkorn Day”. Ragunda
kommun hade som tidigare år
bjudit in oss till parken för att
demonstrera amatörradio. Den
18 juli byggde vi upp utställningen och sedan fanns vi på plats
den 19 samt 21-23 juli i ”Vita
Huset” inne i paviljongsområdet.
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SM3FJF/Jörgen, Thailands ambassadör i Sverige, Mr. Apichart Chinawanno,
biträdande statssekreterare i kulturministeriet i Thailand, Mr. Vira Rojpojchanarat och kommundirektör Anders Andersson i Ragunda Kommun

Celebert besök den 19 juli på
SI9AM
Klockan 14.30 lokal tid fick vi på
besöksstationen SI9AM besök
av: Thailands ambassadör i Sverige, Mr. Apichart Chinawanno,
biträdande statssekreterare i kulturministeriet i Thailand Mr. Vira
Rojpojchanarat, handelsrådet,
Mr Thanavit Sinhaseni, Senior
Cultural Officer, External Relations Division, Mrs. Suttinee Yavaprapas, Interior Designer, Fine
Arts Department, Ms. Vimonrat
Siriyuvasak samt kommundirektör Anders Andersson, Ragunda
Kommun.
SM3CVM/Lars berättade och
gav en bakgrund till bildandet
SI9AM
medan SM3FJF/
Jörgen hade radiokontakt på 14
MHz med HSØAC, operator
HS1CKC/Winit från Radio
Amateur Society of Thailand
(RAST) i Bangkok, HSØZDX/
Tony Waltham i Bangkok och
H S ØZD Y /S am
( Sv an te )
Nordström i Bangkok
SM3FJF/Jörgen överlämnade
mikrofonen till våra gäster och

SM3FJF och SM3LIV

de fick utväxla en radioförbindelse på thailändska med våra radioamatörer i Bangkok. Ett
mycket omtyckt och uppskattat
inslag.
Våra gäster skrev in sig i gästboken och fick SI9AMs vackra QSLkort och pins som tack för besöket.
Några av de radioamatörer som
besökte oss under dessa dagar
var:
SMØGNS/Peder
SM3BQC/Arne
SM3BWJ/Kristian
SM3CVM/Lars
SM3EAE/Lars
SM3FJF/Jörgen
SM3FZL/Rolf
SM3HFD/Håkan
SM3JQU/Per
SM3LIV/Ulla
SM3TIR/Sven
SM3UMW/Lars
SM3XKW/Anders
SM3XUK/Lennart
(Forts. på sidan 11)
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Bokning av SI9AM
För mer information kontakta
SM3FJF/Jörgen på telefon 060
– 313 25 eller SM3CVM/Lars
på telefon 063 – 850 09.

Två av alla besökare var SM3XKW/Anders och SM3BWJ/Kristian
kan Du även se bilder från de
aktiviteter som har förekommit.

(Forts. från sidan 10)

SM3YKF/Kent
SM5BDV/Lars
SM5BZL/Christer
SM5HJZ/Jonas
SM5EUU/Kerstin
Webbplats
På www.si9am.se, vår nya
webbplats, får du kontinuerligt
information om vad som hänt
och vad som är på gång. Där

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

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

MÅNADSTEST PÅ
KORTVÅG
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 SM3KAF.
QRX nr 3/2006 2006-08–10

SM3KAF/Bosse
når du på telefon

Testen pågår varje månad på söndagen närmast den 15:e i månaden.
Testreglerna finns på
www.sk3bg.se/contest/mt.htm

060 – 55 29 49
Tänk på att alla har
chansen att vinna
på sin bingobricka,
medan SK3BG
ALLTID VINNER
på varje såld
bingolott.

SM3FJF och SM3LIV

STYRELSEMÖTEN
Under år 2006 hålls styrelsemöten 2:a måndagen i varje månad
med uppehåll under juli.
Har du något som du vill att vi
ska ta upp på styrelsemötet så
kontakta någon i styrelsen.
73 de SM3ESX/Christer
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NY HEDERSMEDLEM I SK3BG

GRATTIS TILL
SIGNALEN

Vi gratulerar till den nya
signalen:

SA3AYL
Maria Skjevik

ÄNDRAT I
MEDLEMSLISTAN

SM3DVO/Nisse tar emot hedersutmärkelsen.
På styrelsemötet i maj beslutades att utse SM3DVO/Nisse till
ny hedersmedlem i SK3BG.
Styrelsens motivering:
SM3DVO, Nils-Erik Östman,
utnämns till hedersmedlem nr 7
i Sundsvalls Radioamatörer
SK3BG.
Nils-Erik började redan på
1970-talet att engagera sig i
Sundsvalls Radioamatörer genom att hjälpa klubbmedlemmar
med tips och råd om hobbyn,
speciellt inom dataområdet.
Nils-Erik har varit redaktör för
tidningen QRX under 2 år.
Nils-Erik var sekreterare i
SK3BG under perioden 1989 1993 samt vice ordförande 19931999 och bidrog därmed aktivt
till klubbens utveckling.
Nils-Erik har under ca 20 år
bidragit med lotterivinster och
auktionsmaterial till klubbens lilla
QRX nr 3/2006 2006-08–10

julafton och auktioner, vilket
stärkt klubbkassan som därmed medfört utveckling av radioklubbens verksamhet.
1996 upplät Nils-Erik gratis
plats på sitt företags webbserver för SK3BG:s webbplats.
1997 ingick Nils-Erik i en arbetsgrupp för att hitta ett nytt
attraktivt klubb-QTH till Sundsvalls Radioamatörer. Resultatet
blev nya lokaler i Sidsjön 1998.
Nils-Erik har även bidragit till
att medlemmarnas datautveckling i Sundsvalls Radioamatörer
påskyndats, genom ständigt
stöd, stimulans och datasupport.
Hedersutmärkelsens överlämnades den 7 augusti av
SM3CER/Janne, SM3EFS/
Lennart, SM3ESX/Christer
och SM3FJF/Jörgen, som
åkte upp till Näsåker där Nisse
bor sedan 2005.
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SM3RMR
Björn Collén
Ny adress
Loböle 205
860 13 Stöde
0691-520 20
SM3VAC
Inger Eriksson
Ny adress
Loböle 205
860 13 Stöde
0691-520 20
SM3BIL
Owe Stenmark
Nytt telefonnummer
073-812 44 30
SM3WUA
Kent Eriksson
Nytt telefonnummer
076-846 53 59
SM3XCG
Inga-Lena Svedberg
Nytt telefonnummer
076-846 53 59

UTGÅENDE QSL
Klubben skickar QSL-kort
följande datum:
15 febr, 15 maj,
15 sept, 15 nov.
Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
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