
QRX nr 1/2007  2007-01–21      SM3FJF och SM3LIV                                                                                                                       1 

 

Gott Nytt Radioår 
2007! 

 
Välkommen till vinter- och vår-
numret av QRX. Vi hoppas att det 
nya året startat bra. I år startar 
klubben sitt 62:a verksamhetsår. 
Två av våra klubbmedlemmar har 
varit med sedan starten den 23 
november 1945. Det är SM3AU/
Olle och SM3AF/Sten, som na-
turligtvis är Hedersmedlemmar. 
 
Antingen Du läser QRX nr 1/2007 
på nätet, eller håller tidningen i 
Din hand, så har vi, SM3LIV/
Ulla och SM3FJF/Jörgen, pro-
ducerat 60 nummer av QRX se-
dan omstarten för oss år 1992, 
dvs 4 nummer per år  i 15 år. Ti-
den går fort när man har roligt! 
 
Mellan åren 1979-1984 produce-
rade v i  27 nummer av 
”Klubbinformation”. Hösten 1984 
byttes namnet på tidningen från 
Klubbinformation till QRX. Samti-
digt tog SM3NXC/Karl-Olof 
Hedin och SM3ESX/Christer 
över skrivandet. 

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 Postgiro: 79 16 23-2  

SUMMERING AV VINTERNS AKTIVITETER 

Totalt har vi presenterat 87 utskick under åren 1979-1984 
och 1992-2007. Tack för förtroendet. För att det ska finnas 
något att skriva om så behöver vi stöd och input från Er alla. 

73 de SM3LIV/Ulla och SM3FJF/Jörgen 
(Forts. på sidan 2) 

Första sidan, av vårt första utskick våren 1992 

QRX  
 

Allmänt 
 
Bulletinuppläsare 
 
Vi har nu fått en ny bulletinuppläsare nämligen SM3BSF/Stig. Tack för att Du hörsamma-
de vår vädjan. Så fort postgången börjar fungera så kommer Stig att läsa bullen på 
kortvåg, söndagar kl 09.30 på frekvensen 3650 – 3675 kHz + - QRM (Exakt frekvens är 
ännu ej oss tilldelad). 
 
Nya signaler 

 
SM3UDA John Allberg T 
SM3UDE Markus Nyström C 
SM3UEQ Peter Siponen C 
 
 
Höjda licensklasser 

 
SM3GBA Sven-Erik Fors C 
SM3MHD Curt Haglund A 
SM3SGX Bengt Aldengård C 
SM3SJN Kent Billfors A 
 
 
Ny medlem 

 
SM3GSJ 
Roger Hedin 
Storgatan 108 A 
881 40  SOLLEFTEÅ 
Tel:     0620 – 10097 
 
 
Extra inbetalning till Packet 

 
En vädjan från årsmötet till alla som utnyttjar packet- och DX-clustret om en extra inbe-
talning till klubben, för att vi ska kunna klara alla utvecklings- och driftkostnader. 
Märk inbetalningen med CLUSTRET, inbetalningskort bifogas. 
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Vi har haft ett händelserikt 2006 
i klubben, med ett varierande 
programutbud, med olika teman 
under alla träffkvällar.  
 
Under året har vi hållit två kurser 
i amatörradioteknik (dock med  
få elever).  
 
Klubben har under året fått 12 
nya medlemmar och vid utgång-
en av år 2006 är vi 154 medlem-
mar.  
 
TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP 
OCH KOMMER TILL KLUBBEN 

PÅ TRÄFFKVÄLLARNA. 
 
Höstens weekendutbildning av-
slutades den 11 november, se 
bild på sidan 10. 
 
I vår ”Veta Mera” serie så höll 
SM3CER/Janne den 14 no-
vember, ett välbesökt föredrag 
om contestloggning. Janne be-
rättade och visade skärmdumpar 
från ett 15-tal vanliga contest-
program som används idag.  
 

(Forts. från sidan 1) Kvartalsmötet den 21 november 
besöktes av ca 15 personer.  
 
Vår vinterfest den 1 december 
samlade 24 sändaramatörer med 
OM/YL/XYL. Vi tackar SM3ZBB/
Lars som var vår toastmaster 
för kvällen. Förutom att hålla  
lite ordning på oss sjöng han en 
sång som han skrivit själv. En 
minnesvärd klubbafton, som re-
dan nu (hör och häpna), efter-
frågas inför december 2007. 
Fantastiskt!.  
 
Den 12 december hade vi julfika 
med glögg, lussekatter och pep-
parkakor. Vi var ett 20-tal med-
lemmar som skrattade gott när 
SM3GBA/Sven-Erik visade 
tecknade filmer. 
 
På trettondagsaftonen den 5 ja-
nuari visade SM3GSK/Classe  
bilder och berättade om förbere-
delser och genomförande av 
IOTA-radioexpeditioner till Grim-
skär Island EU-176. 
 
Årets säsongstart den 9 januari 
samlade 15 medlemmar. 

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. Vi 
behöver hjälp med tryckningen 
av QRX. Kan Du som läser detta, 
hjälpa oss eller förmedla, så att 
något av kommande nummer av 
QRX kan kopieras?  
 
QRX nr 2/2007 kommer att 
tryckas i mitten av april månad.  
 

Manusstopp är  
fredagen den 30 mars.      

 DL3, SM3ZBB/Lars, i rollen som  toastmaster på SK3BG:s vinterfest 

I ”Veta Mera” serien 
den 16 januari berätta-
de SM3EVR/Tord om 
hur man ansöker om 
elektronisk signatur i 
LoTW . Drygt 20 med-
lemmar  ly ssnade  
intresserat. 
 
På klubbens webbplats 
www.sk3bg.se kan 
du hämta hem klubb-
tidningen som en pdf-
fil. Det betyder att du 
tar hem den i original-
utförande, d.v.s. 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  
 
QRX-bladets framtida 
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HÄR FINNS VI 

Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om 
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som 
ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön. Klubblo-
kalen är då öppen från klockan 19.00. Entrédör-
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. 

VINTER– och VÅRPROGRAMMET 

Tis 30 jan ”VETA MERA”  
 LoTW – del 2 av 2  –  
 SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG 
 
Nu har SK3BG 
förhoppningsvis 
fått den digitala 
elektroniska sig-
naturen för LoTW.  

 
Vi visar  hur du laddar 
upp dina QSO-filer till 
LoTW och vi diskuterar 
och visar hur du navige-
rar i programmet. 
 
 

Klubbvärd:  SM3ESX/Christer 
 
 
 
 
 
 

Tis 6 feb BYGGA RÄVSÄNDARE  samt 
 VHF-TEST  
 

Del 1 av 3. Vi tänker anordna 
några rävjakter och då behövs 
bland annat rävsändare.  
 
Under tre träffkvällar bygger vi 
rävsändare till klubben. Denna 
första kväll planerar vi byggan-
det. Byggchef är SM3EFS/
Lennart. 

 
Dessutom fortsätter vi 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: SM3GSK/Classe 
 
 
 
 

Tis 13 feb ”VETA MERA” –  
 SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG  
 PÅ PSK31 
 
SM3UQO/Björn berättar och visar Dig hur Du 

kommer 
igång och 
kan köra 
PSK31. Ett 
trafiksätt 

som ökat i popularitet på våra frekvensband. 
Klubbvärd:  SM3UQO/Björn 
 
 
 
 

Tis 20 feb SAMBANDSDISKUSSION 
 
Vi sammanfattar klubbmedlemmarnas 
enkätsvar från utskicket i november. 
Sedan diskuterar vi hur klubben kan 
vara en resurs i samhällets tjänst.   
SA3ADT/Roland och SM3ESX/
Christer leder diskussionen. 
Klubbvärd:  SA3ADT/Roland 
 
 

Forts. på sidan 4) 
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Lör-sön 17-18 mars  
WEEKENDUTBILDNING I 
AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del I av II. SK3BG anordnar 
veckoslutskurs för amatörra-
diocertifikat i klubblokalen i 
Sidsjön.  
 
Se separat artikel på sidan 9. 
 
 
 
 

Tis 20 mars ÅRSMÖTE 
Se separat kallelse på sidan 7.    
 
Klubbvärd:    
SA3ADT/Roland 
 

 
 
 

 
Tis 27 mars  ”VETA MERA” –  
 SÅ HÄR KÖR DU SDR  
Återigen en träff-
kväll där vi får lära 
oss hur vi kan 
komma igång på 
de digitala trafiksätten. Denna kväll visar 
SM3ESX/Christer SDR, Software Defined Radio. 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
 
 
 

Lör 31 mars  DISTRIKTSMÖTE  
 HOS SI9AM I  
 UTANEDE 
 
Se separat kallelse på sidan 12. 
 

 
 
 
 

Tis 3 apr  BYGGA RÄVSÄNDARE samt  
 VHF-TEST 
 

Del 3 av 3. Vi tänker anordna 
några rävjakter och då behövs 
bland annat rävsändare. Under 
tre träffkvällar bygger vi räv-
sändare till klubben. Denna 
kväll fortsätter byggandet. 
Byggchef  är  SM3EFS/
Lennart. 

(Forts. på sidan 5) 

Tis 27 feb ”VETA MERA”  –  
 SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG  
 PÅ RTTY 
Användandet av digitala trafiksätt ökar alltmer i 
popularitet.  

Denna kväll visar 
vi Dig hur Du 
kommer igång på 
RTTY. 

Klubbvärd:  SM3ESX/Christer 
 
 
 

 
Tis 6 mars BYGGA RÄVSÄNDARE   samt 
 VHF-TEST 
 

Del 2 av 3. Vi tänker anordna 
några rävjakter och då behövs 
bland annat rävsändare. Under 
tre träffkvällar bygger vi räv-
sändare till klubben. Denna 
kväll påbörjar vi byggandet. 
Byggchef är SM3EFS/
Lennart. 
 
 

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: SM3UQO/Björn 
 
 
 
 

Tis 13 mars ”VETA MERA”  –   
 SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG  
 PÅ CW  
SM3FJF/Jörgen berättar hur du kommer igång 

med att köra CW.  
 
Du som behöver mer 
träning på CW innan 

du vågar dig ut på banden får tips om utbildningar 
som finns. 
Klubbvärd:   
SM3FJF/Jörgen 
 
 

 

(Forts. från sidan 3) 
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Vi fortsätter att köra VHF-testen 
från klubben. För Dig som är hem-
ma 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: SM3GSK/Classe 
 
 
 
 

Tis 10 Apr  "VETA MERA" -  
 LÄR DIG ANVÄNDA SKYPE 
Många datoran-
vändare världen 
över, har upptäckt 
hur enkelt man 
GRATIS kan ringa 
varandra via dator. 
Denna kväll får vi veta mera om gratisprogrammet 
"Skype 3.0" och hur Du kommer igång. 
 
Demonstration sker med klubbens dator av 
SM3HFD/Håkan. 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
 
 

Tis 17 apr  RAPPORT FRÅN SSA:s   
 ÅRSMÖTE samt 
 QSL-SORTERING 
SM3ZBB/Lars och SM3FJF/Jörgen 
berättar om utställningarna, föredragen 
och om årsmötesförhandlingarna i Han-
den. Kvällen avslutas med att vi sorterar 
de QSL-kort som kom från SSA:s mobila 
kansli i Handen. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 

 
 
 

Lör—Sön 21-22 apr  
WEEKENDUTBILDNING I  
AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del II av II.  
SK3BG anordnar vecko-
slutskurs för amatörradio-
certifikat i klubblokalen i Sid-
sjön. Se separat artikel på 
sidan 12. 

(Forts. från sidan 4) Tis 24 Apr  "VETA MERA" -  
 RADIOPEJLORIENTERING  
 
Del 1 av 2. 

Nu är rävsändarna färdigbyggda 
och det är snart dags att testa 
dem ute i naturen. SM3ZBB/
Lars och 
SM3EFS/
Lennart 
håller ett föredrag om grunder-
na i radiopejlorientering. 
 

Klubbvärd: SM3EFS/Lennart 
 
 

 
Tis 1 maj   INSTÄLLT 
 
 
 
 
 

Lör 6 maj ARBETSMÖTE PÅ SI9AM 
 
Vårstädning på SI9AM i Utanede. 
Vi går igenom radioutrustningen och 
kontrollerar antennerna. 
 
Vi behöver din hjälp. Meddela gärna 
SM3FJF/Jörgen om du har möjlig-
het att delta. 
 
 
 

 
Tis 8 maj  "VETA MERA" -  
 RADIOPEJLORIENTERING  
Del 2 av 2.  
För att demon-
strera hur en räv-
jakt går till och för 
att testa både räv-

sändare och din rävsax så 
genomför vi en liten mini-
rävjakt runt klubblokalen.  
 
SM3ZBB/Lars och SM3EFS/
Lennart leder radiopejlorien-
teringen/rävjakten. 
 
 

Klubbvärd: SM3EFS/Lennart 
 
 
 

(Forts. på sidan 6) 
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Tis 15 maj  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 verksam-
heten, så att den passar så 
många som möjligt. 
Kommer Du? 
 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
 
 
 

 
Sön 20 maj  SSA PORTABELTEST -  
   VÅROMGÅNGEN 
 

I skrivande stund planerar vi, 
att även i år, köra portabel-
testen från Björkön, i närhe-
ten av SM3CWE/Owes fri-
tids-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 hemsida, eller så 
kan Du kontakta SM3ESX/Christer för mer info. 
 
 
 

 
Tis 22 maj  ”VETA MERA”  -  
   NÄTVERKSBASERAT  
   FÖRSVAR 
 
Militärer världen över håller på att datorisera och 
framför allt att 
koppla ihop sina 
datoriserade mi-
litära system 
med hjälp av nät.  
 
Startskottet skedde redan på 90 talet. Kom och 
lyssna vad som pågår inom området.  
Välkommen hälsar SM3LDP/Markku 
Klubbvärd: SM3LDP/Markku 
 
 
 

(Forts. från sidan 5) Tis 29 maj  AUKTION – BILLIGT, BILLIGT 
 
Det har varit storstädning på 
klubben. Vi har samlat ihop 
godbitar, rariteter, gammalt 
och nytt. Kom upp på klubben 
och ”skambjud” och ta sedan 
med dig Dina fynd hem denna 
ljusa försommarkväll. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
 

Tis 6 jun  SÄSONGSAVSLUTNING OCH  
  VHF-TEST PÅ SVERIGES  
  NATIONALDAG 
 
Vi avslutar säsongen med korvgrill-
ning och trevlig samvaro i klubbloka-
len, 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 

Ett varmt TACK till följande som under år 2006 
stött SK3BG genom att köpa bingolotter. 

TACK 

SM3AF/Sten 
SM3CER/Janne 
SM3CWE/Owe 
SM3ESX/Christer 
 
SM3FJF/Jörgen 
SM3FWT/Hans 
SM3KAF/Bosse 
SM3LIV/Ulla 

SM3LJA/Kent 
SM3RMR/Björn 
SM3TRV/Leif 
SM3UQO/Björn 
 
SM3UQS/Mats 
SM3WSK/Bengt 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2007 
 
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG,  kallar härmed till årsmöte: 
 
Datum: Tisdagen den 20 mars 2007 
 
Tid: Klockan 19.30 
 
Plats: Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall 
 
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 Fika och trevlig gemenskap. 
 
 

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN! 

MEDLEMSAVGIFT 
FÖR ÅR 2007  

Du har väl betalat in  
årsavgiften  för år 2007 

till klubben.  
 
Per den 21 januari har 70 % av 
våra klubbmedlemmar betalat 
in medlemsavgiften för år 
2007. 
 
Avgiften för år 2007 är  
oförändrad 200 kronor för 
fullt betalande medlemmar och 
100 kronor för studeran-
de/värnpliktiga. 
 
Saknar du inbetalningskort 
kontakta omgående kassören 
SM3LIV/Ulla på telefon  
060-313 25 eller via mail 
sm3liv@ssa.se 
 
 

Klubbens postgiro är    

79 16 23-2 

Under år 2007 hålls normalt styrelsemöten 2:a 
måndagen i varje månad, med uppehåll under  
augusti. 
 
Har du något som du vill att vi ska ta upp på  
styrelsemötena, så kontakta någon i styrelsen. 
73 de SM3ESX/Christer 

STYRELSEMÖTEN 

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. 
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S y f t e t  m e d 
SI9AM, King Chu-
lalongkorn Memo-
rial 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. 
 
Några av våra gästoperatörer, 
sedan vi startade besöksstatio-
nen:  
DF6JC/Joerg, DK7FK/Berthold, 
DK8GH/Heinz, DL1EJS/Stefan, 
DL1GRQ/Ralf, DL3DXX/Dietmar, 
DL5LYM/Tom, 
 
LA3RLA, LA3TMA, LA3WMA, 
LA3XMA LA6VNA LA7FW  
 
OH2TW/F5VGS/ Heikki 
 
SAØAFU/Rolf E, SMØAGD/Erik, 
SMØGNS/Peder, SMØOTB/Joel, 
SMØOTG/Eva , SMØPSO/Ove, 
SMØSYQ/Ingemar, SMØWLN/Lars, 
SMØYLM/Margareta, SMØYX/Bengt, 
SM2XHI/Leif, SM3BQC/Arne, 
SM3CER/Janne, SM3CWE/Owe, 
SM3CVM/Lars, SM3DMP/Tomas, 
SM3EAE/Lars, SM3ESX/Christer, 
SM3EXM/Erik, SM3FJF/Jörgen, 
SM3LIV/Ulla, SM3TLA/Anders, 
SM3UTZ/Knut, SM3VAC/Magnus,  
SM3WMU/Tomas, SM4BNJ/Hans, 
SM4DJM/Kåre, SM4EPR/Mats, 
SM4PFA/Gunilla, SM5CBW/Åke, 
SM5DAD/Kaj SM5HJZ/Jonas, 
SM5XW/Göran, SM6FLQ/Christina, 
SM6JOC/Björn, SM6VFJ/Magnus,  
SM7DQW/Staffan, SM7RRF/Ronny 
 
Amatörradioklubbar: 
SK5CG, "Föreningen Aktiva Synska-
dade, Örbyhus" 
SKØQO, Södertörns Radioamatörer 
Fosengruppen, Norge 
 
Dessutom ett ännu större antal sän-
daramatörer , från bl a Thailand, 
Finland, Danmark, Norge och Sveri-
ge som gjort kortare besök. 
 
Sista helgen i november kördes åter 
en contest från SI9AM. Det var 
SM3BQC/Arne, SM3CER/Janne, 

SM3EAE/Lars, SM3FJF/Jörgen 
och  SM3NXS/Sten, som körde ca 
1800 QSO:n i CQ WW DX Contest 
på CW.  
 
Planerade aktiviteter 2007 
24-25 Mars 
CQ WW WPX Contest, SSB 
 
31 Mars  
Distrikt 3 möte – se sedan 12. 
SI9AM-årsmöte direkt efter SM3-
mötet. 
 
5 Maj 
Arbetsdag med översyn av antenner 
och mast m.m.  
 
26-27 Maj 
CQ WW WPX Contest, CW 
 
19 Juli  
Demonstration av amatörradio i 
”Vita Huset” i samband med Chula-
longkorndagarna i Utanede. 
 
4 Augusti 
Den 4:e augusti kommer Diggiloo till 
Thailändska paviljongen i Bispgår-
den. Diggiloo är en succéturné med 
folkkära artister som bjuder på hu-
mor, rock, schlager & pop. Somma-
rens artister är Lasse Holm, Charlot-
te Perrelli, Linda Bengtzing, Lotta 
Engberg, Thomas Petersson, Jan 
Johansen, Lasse Berghagen, Niklas 
Andersson, Molly Sandén, Benjamin 
Wahlgren-Ingrosso och Magnus Jo-
hansson.Mer info på 
www.diggiloo.com 
 
24 Augusti 
SK3JR kommer att vara värd för 
årets SYLRA-möte (Scandinavian 
Young Ladies Radio Amateurs) som 
är förlagt till Östersund. Den 24 au-
gusti gör de en dagstur till Utanede 
och besöker de bl a den Thailändska 
paviljongen samt naturligtvis 
SI9AM. Mer info kommer snart på 
SK3JR:s hemsida. 
 
Allmänt 
Kan man köra radio från SI9AM 
under vintern, har många frågat? 
Ja, temperaturen i rummet är ned-
dragen 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 radio-
stationerna 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 dipo-
ler för 1,8 och 10 MHz. 
 
På webbplatsen 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 förekom-
mit. 
 
SI9AM är QRV på följande fre-
kvenser 
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 te-
lefon 063 – 850 09. 
 
Pris 
För klubbmedlemmar i SK3BG, 
SK3EK, SK3GM, SK3IK, SK3JR, 
SK3LH och SL3ZYE är priset fram 
till den 30 april:  
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 nå-
got 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 

SI9AM 
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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 17 mars 2007 
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 18 mars 2007 
kl 08.00 – 12.00 Pass 1 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

Veckoslut 2  
 
Lördag 21 april 2007 
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 22 april 2007 
kl 08.00 – 12.00 Pass 1 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Provskrivning 

Kursavgift:  
600 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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I samband med framtagandet av 
material för att dokumentera 
klubbens historia, konstaterar vi, 
att klubben tyvärr inte sparat 
några provexempel på de QSL-
kort som skickats ut. Vi vet inte 
heller hur många olika varianter 
av QSL-kort som tryckts upp un-
der årens lopp. 
 

Vi vore tacksamma om Du kunde 
titta igenom Dina QSL-lådor och 
ev skänka oss några av de QSL-
kort Du fått från klubben.  
 

Klubben har ibland kört med 
andra signaler än SK3BG och vi 
är även intresserade av  dessa 
kort. 
 

Har Du några frågor kontakta 
SM3ESX/Christer eller någon 
annan i styrel-
sen. 
 

Tack på förhand. 
Styrelsen 

§1. Syfte med tävlingen 
Styrelsen för Sundsvalls Radio-
amatörer (SK3BG) utlyser årligen 

en  t äv l i ng , 
”Årets Rookie”, 
vars syfte är att 
stimulera klub-
bens nya med-
lemmar att ak-
tivt delta i klub-
bens verksam-
het samt att ge 
k and i d a t e r na 

möjlighet att bredda sina kun-
skaper 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. 
 
§3. Deltagare 
Samtliga nya medlemmar i 
SK3BG,  kan kandidera till Årets 
Rookie. För att deltaga som 
Årets Rookie, får man ej ha varit 

REGLER FÖR  
ÅRETS ROOKIE  

EFTERLYSNING 3 

EFTERLYSNING 2 

Vi saknar ett mikrofonstativ ”Mic 
Stand” till klubbens nostalgi-
mikrofon ASTATIC D104.  
 
Har du något som du kan skänka 
till klubben kontakta i så fall 
SM3ESX/Christer eller 
SM3FJF/Jörgen. 

EFTERLYSNING 1 
Vi behöver rävsaxar inför vårens 
satsning på radiopejlorientering. 
 
Har du en rävsax 
liggande som du 
kan skänka till klub-
ben så att klubben 
kan ha några för 
utlåning. 
 
Kontakta SM3EFS/Lennnart 
eller SM3ZBB/Lars. 
 
Tack på förhand. 
Styrelsen 

INSÄNDARE 

2007-01-06 
Hej  
 
Glömde att säga hur fint den nya 
repeatern fungerar. 
 
Den/de som fixat den på sin nya 
plats skall verkligen ha en eloge. 
Jag är lite nyfiken på vad det 
sitter för filter/caviteter där. Det 
är förmodligen några proffs-
filter - om inte så är jag ännu 
mer imponerad. 
 
Hur som helst  -  den/de som fix-
at till den ger jag verkligen en 
rejäl "honnör" till. 
 
73 från SM3XUD / Lars 

(Forts. på sidan 11) 

medlem i SK3BG mer än tre (3) 
kalenderår i följd, per den 31:a 
december tävlingsåret. Kandida-
ten kan alltså delta i tävlingen 
Årets Rookie högst tre (3) gång-
er. Har man blivit utsedd till 
Årets Rookie, kan man inte kan-
didera fler gånger. 

 
§4. Årets Rookie 
Styrelsen, eller av styrelsen vald 
jury, utser vinnaren i Årets Roo-
kie. Vinnaren presenteras på fö-
reningens årsmöte. Beslutet kan 
inte överklagas. 
 
§5. Ändringar av regler och 
poäng 
Styrelsen förbehåller sig rätten 
att ändra regler och poängsys-
temet inför varje ny tävlingsom-
gång. Eventuella ändringar med-
delas före tävlingens start, dock 
senast 31:a december, i klub-
bens tidning QRX eller på klub-
bens webbplats 
www.sk3bg.se 
 

§6. Regler och poängsystem  
För att kunna särskilja kandida-
terna från varandra finns ett po-
ängsystem enligt följande: 
  
•  Kandidaterna kan samla  
     poäng från sex (6) olika  
     områden. 
•  Varje nytt område är värt   
     50 poäng. 
•  Ett område består av ett  
     anta l  ak t iv i te ter ,  där  
     poäng kan samlas, dock  
     max ima l t  200  poäng  
     per  område. 
•  Kandidaten kan få maximalt  
     300 områdespoäng och  
     1200 aktivitetspoäng, dvs.  
     maximalt 1500 poäng. 
•  Aktivitetskort för deltagande  
     erhålles av styrelsen. 
 
Är du intresserad kontakta 
SM3ESX/Christer. 
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Vi gratulerar till den nya  
signalen: 

 

SA3ASB 
Tommy Petterson 

GRATTIS TILL  
SIGNALEN 

En glad SA3ASB/Tommy som just blivit godkänd av SM3CER/Janne som var 
provförrättare vid hösten weekendutbildning där  
SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen var lärare. 

Vi hälsar följande medlem-
mar välkomna till klubben: 

 
SA3ASB 
Tommy Pettersson 
Slipgatan 14  
856 34 Sundsvall 
060 - 17 27 26 
070 - 334 51 21 
tommy.petersson@eltelnetworks.com 
 
Gunnar Hansson 
Vasagatan 17 
856 30 Sundsvall 
060 - 12 20 59 
070 - 354 13 22 
 
Herta Edblad 
Hammarbyvägen 68 
146 36 Upplands Väsby  
 
Per Edblad 
Finspångsvägen 6b 
194 34 Upplands Väsby 
 
Sven Edblad 
Herrgårdsvägen 10a 
194 78 Upplands Väsby 
 
Anders Edblad 
Tolanvägen 5 
194 52 Upplands Väsby 

NYA MEDLEMMAR 

ÄNDRINGAR  I 
MEDLEMSLISTAN 

SA3AYL 
Maria Skjevik 
Telefon 
060-200 00 
 
SA3AOL 
Torny Persson 
Mail 
sa3aol@minitronic.se 
 
SM3ACV 
Björn Wahlström 
Mail 
bjorn.wahlstrom@bredband.net 
 

SM3HQB 
Ove Göransson 
Mail 
sm3hqb@bredband.net 
 
 
SM3KOA 
Bengt Wiklund 
Adress 
Bergsgatan 26 
852 36 Sundsvall 
060-61 36 06 
070-564 23 48 
Mail 
bengt.wiklund@comhem.se 
 
SM3RWZ 
Tony Granbäck 
Telefon 
060-206 90 
070-379 04 73 
Mail 
alf.tony@telia.com 
 
SM3SJN 
Kent Billfors 
Mail 
kent_billfors@bredband.net 
 
SM3XMP 
Per Söderkvist 
Adress 
Herrgårdsbacken 15 
863 35 Sundsbruk 
060-53 72 38 
070-654 80 47 

SVAR PÅ INSÄNDARE 

Svar:  
Det är ombyggda filter av fabri-
kat KATHREIN, 200 mm fyrkan-
tiga aluminium kavitetsfilter, rik-
tiga proffsgrejor. Mer informa-
tion med text och bilder om re-
peatern besök: 
 
http://distrikt-3.ssa.se/
internsites_2006/20060924%
20Repeater%20Sundsvall.htm 

(Forts. från sidan 10) 
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King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden, SI9AM och 
DL3/SM3ZBB/Lars hälsar Dig varmt välkommen till  

vårens Distrikt 3 möte i Utanede. 
 

 Datum: Lördag den 31 mars 2007 
 Klockan: 09.30 –  ca 14.30 
 Plats: Holmstagården i Utanede 
 
 Preliminärt program: 

09.30 Samling med kaffe och smörgås, visning av SI9AM  
10.30 Mötesförhandlingarna börjar 
12.00 Lunch på Holmstagården 
13.00  Mötesförhandlingarna fortsätter  
Ca 14.30 Mötet avslutas 
Ca 15.00 — SI9AM årsmöte — alla är välkomna att delta 
 
Förhandsanmälan: SM3ZBB/Lars telefon  060–50 13 14  eller mail  sm3zbb@ssa.se 
 SM3CVM/Lars telefon  063-850 09  eller mail  sm3cvm@ssa.se 
 Förhandsanmälan gäller om du önskar kaffe och smörgås när du   
 kommer samt lunch vid 12-tiden. 
 
Incheckning:  Via repeater SI9AM/R  på  145.612,5 (RV49) 
 eller 3750 kHz 
 
Mer info:  På distrikt 3:s   
 webbplats 

 http://distrikt-3.ssa.se/ 
  
 
 
 

 VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR 
SI9AM 

OCH DL3/SM3ZBB/Lars! 

KALLELSE TILL SSA DISTRIKTSMÖTE FÖR 3:E DISTRIKET 

UTGÅENDE QSL 

Klubben skickar QSL-kort 
följande datum: 

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

 
Glöm inte att 

frankera  
med QSL-

märke. 

TACK 

Ett stort tack till alla som tar 
hem QRX  via nätet. På det  

sättet sparar klubben kostnader 
för kuvert och porto. 

GLÖM INTE! 
 

Bulletinen  
och  

SK3BG-nytt 
 

Söndagar  
kl 21.00 
PÅ RV58  


