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SUMMERING AV VINTERNS OCH VÅRENS AKTIVITETER
Björn ett intressant föredrag i
vår ”Veta Mera”-serie, - Så här
kommer Du igång på PSK31.
SA3ADT/Roland och SM3ESX
/Christer höll en sambandsdiskussion den 20 februari.

Under senvintern och våren har
många av oss drabbats av de
hårda storm- och orkanvindar
som dragit fram. Även svår nedisning har förorsakat många antennproblem för sändaramatörer
här i mellannorrland.

SM3AF/Sten och SM3ESX/
Christer höll den 27 februari en
träffkväll i serien ”Veta Mera” –
Så här kommer Du igång på
RTTY, följt två veckor senare av,
SM3FJF/Jörgen och SM3CER/
Janne, - Så här kommer du
igång på CW.

En välbesökt klubblokal var det
den 20 mars, då klubben höll årsmöte. Utdrag ur protokollet, se
sidan 8.
Ett välbesökt klubbmöte var det
den 27 mars, när SM3ESX/
Christer höll föredrag i ”Veta
Mera” serien – Så här kör du
SDR.
Den 31 mars samlades 42 sändaramatörer från 3:e distriktet i
Utanede, för att delta i vårens
distriktsmöte.
(Forts. på sidan 2)

I påsk fick vi antennhaveri på
klubben. Bomfästet för kortvågsbeamen/maströret hade spruckit,
vilket medförde att 10-15-20 metersbeamen var nästan vertikal
och antennen låg och slog mot
de andra antennerna i den hårda
blåsten. Några antennelement
bröts av. Kl 15.30 – 17.00 på
påskaftonen klättrade SM3KYH/
Lars och SM3NXS/Sten akut
upp i masten och bytte bomfästet. Tack Lars och Sten för er
fina insats för SK3BG på påskaftonen!!!!
Under tre träffkvällar, med början
den 6 februari, har det byggts
rävsändare, under ledning av
SM3EFS/Lennart.
Den 13 februari höll SM3UQO/
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Ett flertal sändaramatörer från SK3BG fanns på plats i Utanede,
där vårens distriktsmöte ägde rum.
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(Forts. från sidan 1)

SM3HFD/Håkan
berättade
tisdagen den 10 april om gratisprogrammet Skype, som gör det
möjligt att ringa gratis till varandra via datorer. Håkan förklarade hur programmet är uppbyggt och hur man använder det.
Det var också ett föredrag i ”Veta
Mera” – serien.
SM3ZBB/Lars och SM3FJF/
Jörgen berättade den 17 april
om SSA:s årsmöte i
Handen. Kvällen avslutades
med
QSLsortering.
SM3FJF/
Jörgen hade med sig
flera kartonger QSL-kort
från SSA:s årsmöte.
Den 21-22 april påbörjades vårens weekendutbildning på klubben, med 5 elever från Matfors
och Njurunda.
Efter att SM3EFS/Lennart under 3 träffkvällar lärt oss bygga
rävsändare,
så
fortsatte
SM3ZBB/Lars den 24 april i serien ”Veta Mera” att berätta och
undervisa om radiopejlorientering
med karta och
kompass.
På
klubbens
webbplats
www.sk3bg.se kan du hämta
hem klubbtidningen som en pdffil. Det betyder att du tar hem
den i originalutförande, 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 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.
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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.

Kan Du som läser detta, hjälpa
oss eller förmedla, så att något
av de kommande numren av QRX
kan kopieras?
QRX nr 3/2007 kommer att
tryckas i mitten av augusti månad.

Manusstopp är fredagen
den 27 juli.

REGLER FÖR
ÅRETS ROOKIE

Rookie, får man ej ha varit medlem i SK3BG mer än tre (3) kalenderår i följd, per den 31:a december tävlingsåret. Kandidaten
kan alltså delta i tävlingen Årets
Rookie högst tre (3) gånger. Har
man blivit utsedd till Årets Rookie, kan man inte kandidera fler
gånger.
§4. Årets Rookie
Styrelsen, eller av styrelsen vald
jury, utser vinnaren i Årets Rookie. Vinnaren presenteras på föreningens årsmöte. Beslutet kan
inte överklagas.
§5. Ändringar av regler och
poäng
Styrelsen förbehåller sig rätten
att ändra regler och poängsystemet inför varje ny tävlingsomgång. Eventuella ändringar
meddelas före tävlingens start,
dock senast 31:a december, i
klubbens tidning QRX eller på
klubbens webbplats
www.sk3bg.se
§6. Regler och poängsystem
För att kunna särskilja kandidaterna från varandra finns ett poängsystem enligt följande:

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

SM3FJF och SM3LIV

● Kandidaterna kan samla poäng från sex (6) olika områden.
● Varje nytt område är värt
50 poäng.
●
Ett område består av ett
antal aktiviteter, där poäng kan
samlas, dock maximalt 200 poäng per område.
● Kandidaten kan få maximalt
300 områdespoäng och
1200 aktivitetspoäng, d.v.s.
maximalt 1500 poäng.
● Aktivitetskort för deltagande
erhålles av styrelsen.
Är du intresserad
SM3ESX/Christer.

kontakta

I Sundsvall
city
den 6 juni
2007
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HÄR FINNS VI

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 verksamheten, så att den passar så många
som möjligt. Kommer Du?
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
————————————————————————Sön 20 maj

SSA PORTABELTEST –
VÅROMGÅNGEN
Vid vårens distriktsmöte i
Utanede utmanade SK3BG
distriktets övriga klubbar i de
kommande portabeltesterna.

VÅR– och SOMMARPROGRAMMET
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. Entrédörren är försedd med dörrkod. Kontakta någon i styrelsen för vidare information.
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd,
alternativt läsk och bröd till ett självkostnadspris
av endast 20 kronor.
Tis 8 maj

"VETA MERA" RADIOPEJLORIENTERING

Del 2 av 2.

Okey, handsken är kastad,
ställer Du upp med Ditt deltagande?
Mer info på sidan 7.
————————————————————————Tis 22 maj

RAPPORTER FRÅN
PORTABELTESTEN
Tidigare aviserat program om "Nätverksbaserat
försvar" är inställt. Det är framflyttat till hösten.
I vårens portabeltest har
klubbens medlemmar gjort
en större individuell satsning. Denna kväll berättar
deltagarna själva om sina
aktiviteter i portabeltesten.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

För att demonstrera hur en
rävjakt går till och för att testa
både rävsändare och din rävsax så genomför vi en liten minirävjakt runt klubblokalen.
SM3ZBB/Lars och SM3EFS/Lennart leder radiopejlorienteringen/rävjakten.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart
—————————————————————————————————-

————————————————————————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.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
————————————————————————(Forts. på sidan 4)
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(Forts. från sidan 3)

Tis 5 jun

SÄSONGSAVSLUTNING OCH
FÖRBEREDELSER INFÖR
MORGONDAGENS
AMATÖRRADIONS DAG
Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trevlig
samvaro i klubblokalen,
samtidigt som vi planerar inför ”Amatörradions
Dag” den 6 juni.
Finns tid, så fortsätter vi
med 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 QRAlocator. Om Du inte har den, kontakta SM3HFD/
Håkan så ordnar det sig.
Klubbvärd: SA3ADT/Roland
————————————————————————Ons 6 jun

AMATÖRRADIONS DAG 2007

Amatörradions Dag inrättades ursprungligen av
IARU och man har försökt att samordna aktiviteten
globalt. I år inföll dagen
den 18 april. Något för tidigt för oss här uppe i norr
kanske.
Vi kommer att finnas vid
Vängåvan i Sundsvalls centrum.
Läs mer på sidan 11.
————————————————————————Lör 16 juni

DEMONSTRATION AV
AMATÖRRADIO
SK3BG är värd i Vita Huset.
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
—————————————————————
QRX nr 2/2007 2007-05–05
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Tis 3 jul

SOMMARÖPPET PÅ SK3BG
”60 ÅR SOM RADIOAMATÖR”
Denna sommarafton berättar våra
hedersmedlemmar,
SM3AU/Olle
och SM3AF/Sten, under temat ”60
år som radioamatör”.
Olle och Sten berättar och visar bilder .

En nostalgikväll om amatörradiohobbyn.
SM3FJF/Jörgen berättar
och visar bilder inför 110-årsfirandet av
Kung Chulalongkorns besök i Sverige
1897, samt berättar om kommande
SI9AM-sommaraktiviteter i Utanede.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
————————————————————————Ons 18 juli

DEMONSTRATION AV
AMATÖRRADIO
SK3BG är värd i Vita Huset.
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
————————————————————————Tors 19 juli

”THE KING
CHULALONGKORN DAY”
SK3BG och SK3JR är värdar i Vita Huset.
Varje år den 19 juli firas Kung Chulalongkorns dag i
Ragunda kommun till minne av kungens besök den
19 juli 1897 i Bispgården och
Utanede. Kommunfullmäktige har
beslutat att denna dag ska vara en
bemärkelsedag och därför sker allmän flaggning i hela Ragunda kommun.
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.
————————————————(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 4)

Fre - lör 20-21 juli

AMATÖRRADIO FRÅN
”VITA HUSET”
SK3JR är värd den 20 juli och SK3EK är värd den
21 juli.
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

Fre 24 aug
SYLRA
SI9AM opereras av YL från SYLRA (The
Scandinavian Young Ladies Radio Amateurs) konferensen. www.sylra.se
Se separat artikel på sidan 6.
——————————————–————Tis 28 aug

————————————————————————Lör 4 aug

DEMONSTRATION AV
AMATÖRRADIO
SK3JR är värd i Vita Huset.
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 4 aug
DIGGILOO
Sommarens stora musikhändelse i Utanede. För
mer info se www.diggiloo.se
————————————————————————Tis 7 aug
SOMMARÖPPET PÅ SK3BG
SM3FJF/Jörgen berättar och visar bilder från
sommarens aktiviteter på SI9AM.
Vi planerar höstens portabeltest och klubbutmaningen från SK3BG, mer info på sidan 7.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
————————————————————————Sön 19 aug

SSA:s PORTABELTEST
FRÅN BJÖRKÖN
Vid vårens distriktsmöte i Utanede
utmanade
SK3BG
distriktets
övriga klubbar i den kommande
portabeltesten. Okey, handsken är
kastad, ställer Du upp med Ditt
deltagande?
Mer info på sidan 7.
—————————————QRX nr 2/2007 2007-05–05

Klubbvärd:

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.
SM3UQO/Björn

————————————————————————Tis 4 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 20.0020.05, 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:
SM3GSK/Classe
————————————————————————Tis 11 sep
”VETA MERA”, ”STÖRNINGAR”
Var kommer störningarna ifrån? Vad är en störning
och hur får vi dem
att försvinna?
SM3KYH/Lars
berättar och beskriver tillsammans med övriga deltagare ”problematiken” om störningar.
Klubbvärd:
SA3ADT/Roland
————————————————————————-

(Forts. på sidan 6)
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(Forts. från sidan 5)

Tis 18 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
——————————————————————Tis 25 sep

”LETA MERA”,
HUR SPÅRA OCH
ÅTGÄRDA EN STÖRKÄLLA?
SM3KYH/Lars, som är SSA:s avstörningsfunktionär i Västernorrlands län, visar SSA:s avstörningslåda.
Om tid finns,
så försöker vi
lokalisera störkällor runt SK3BG. Man kan
bland annat använda rävsaxar för detta ändamål. Du som har en rävsax, ta med den.
Klubbvärd:
SM3UQO/Björn
——————————————————————Tis 2 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:
SM3GSK/Classe
————————————————————Lör 6 okt
DISTRIKT 3 MÖTE
I SOLLEFTEÅ
Mer info i nästa nr av QRX.
I Sundsvall
city
den 6 juni
2007
QRX nr 2/2007 2007-05–05
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SK3BG:s STYRELSE
Sammansättning av styrelse för Sundsvalls
Radioamatörer med revisorer under 2007.

Ordförande
Ledamöter
SM3ESX Christer Byström SA3ADT Roland Nilsson
SM3CER Jan-Eric Rehn
Ledamot/Vice ordförande
SM3EFS Lennart Lind
SM3FJF Jörgen Norrmén
SM3LDP Markku
SM3GSK Clas-Olof Bergman
Koskiniemi
Sekreterare
SM3UQO Björn Ohlsson
Kassör
SM3LIV Ulla Norrmén

Revisorer
SM3EXM Erik Edblad
SM3BJV Gunnar Grönberg

SYLRA
• Visit to the radio museum in Ragunda
• Radio activities for YL,
8S3SYL is QRV late afternoon at SI9AM club station King Chulalongkorn
Memorial Amateur Radio
Society, SI9AM

August 25, Saturday
Meeting day and dinner.
SYLRA meeting in
• Morning shopping in the
Sweden from August
city
23 to 26, 2007
• 8S3SYL is QRV
• SYLRA meeting. AlterMeeting Program
native programme for
OM’s during the meeting
August 23, Thursday
• Gala Dinner in the City
Arrival and get together
Hall
• Arrival of participants to
Östersund
August 26, Sunday
• Get together party with
Wrap up and departure.
BBQ at club station.
• 8S3SYL is QRV
8S3SYL is QRV.
• Departure from
Östersund
August 24, Friday
Full day sightseeing and
www.sylra.se
amateur radio.
• 07:30 am bus to The
King Chulalongkorn Memorial and SI9AM in Utanede.
• Guided tour of the Thai
pavilion in Utanede
• Lunch in nearby
restaurant
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SSA PORTABELTEST
Vid vårens distriktsmöte i
Utanede utmanade SK3BG i
Sundsvall distriktets övriga
klubbar
i
portabeltesten.
Okey, handsken är kastad,
vem vågar ställa upp?
Vi utlyser en tävling mellan klubbarna i distriktet, där vinnaren får
en fin bok från SSA:s hamshop.
Naturligtsvis en bok som matchar
tävlingen: *Low Power Communication, The Art and Science of QRP*
Priset går inte till någon enskild
deltagare, utan tillfaller bästa
klubb, som får ett fint tillskott till
klubbiblioteket. Förutom detta
pris tillkommer förstås äran över
att vara bästa klubb i distriktet.
SSA:s portabeltest är en tävling
som passar nybörjare såväl som
rutinerade. Med små
medel kan vem som
helst få en fin placering, om man bara håller ut i fyra timmar.
Det är dessutom skönt
att komma ut i naturen, slänga upp en
tråd, köra radio, koka
lite kaffe och bara njuta av försommaren tillsammans med radioamatörer från när och fjärran.
——————————

Sundsvalls Radioamatörer deltar
också med klubbsignalen SK3BG
från Björkön. Du som inte deltar
med egen signal är välkommen
att besöka oss på Björkön. Var
och en tar
med
sig
egen förtäring. Vill Du
veta mer,
kontakta
SM3ESX/
Christer.
Alla är välkomna.
——————————
HÖSTOMGÅNGEN
Höstens portabeltest äger rum

söndagen den 19 augusti
kl. 07.00-11.00 UTC.
Du som deltar med egen signal
anmäler det till SM3ESX/
Christer efter tävlingens genomförande.
Sundsvalls Radioamatörer kommer sedan att sända en lista till
DL3 över de klubbmedlemmar
som deltagit i portabeltesten och
som klubben vill tillgodoräkna
sig.
Sundsvalls
Radioamatörer
deltar
också med
klubbsignalen
SK3BG från
Björkön.

VÅROMGÅNGEN
Vårens portabeltest äger rum

söndagen den 20 maj
kl. 07.00-11.00 UTC.

Du som deltar med egen signal
anmäler det till SM3ESX/
Christer efter tävlingens genomförande.
Sundsvalls Radioamatörer kommer sedan att sända en lista till
DL3 över de klubbmedlemmar
som har deltagit i portabeltesten
och som klubben vill tillgodoräkna sig.
QRX nr 2/2007 2007-05–05

Du som inte deltar med egen signal är välkommen att besöka oss
på Björkön. Var och en tar med
sig egen förtäring. Vill Du veta
mer,
kontakta
SM3ESX/
Christer.
Alla är välkomna.

Tävlingsregler för Distrikt 3:s
klubbtävling - se också reglerna för portabeltesten
1 Tävlingen är öppen för klubbar
inom Distrikt 3, anslutna till SSA.
2 Deltagande portabelstationer
ska befinna sig inom Distrikt 3:s
gränser.
3 Varje portabelstation deltager i
valfri klass enligt reglerna för
portabeltesten.
4 Deltagande klubb ska sända in
en lista till DL3 över de klubbmedlemmar som deltager i portabeltesten och som klubben vill
tillgodoräkna sig samt uppgift om
hur många medlemmar klubben
har.
5 Klubbarnas listor enl. pkt. 4 ska
skickas till DL3 senast 27 maj/26
augusti.
6 Deltagande klubb kan tillgodoräkna klubbmedlem som deltager
i portabeltesten även om inte
medlemmen är tillfrågad.
7 Deltagare som är medlem i flera klubbar får tillgodoräknas av
varje klubb deltagaren tillhör.
8 Vinnare i distriktets klubbtävling bedöms utifrån uppnått resultat i portabeltesten och antal
deltagande medlemmar i proportion till klubbens storlek. En liten
klubb kan därmed hävda sig mot
en stor.
9
SSA:s
HF-tävlingsledare,
SM3CER/Janne är enväldig domare och utser vinnande klubb.
10 Vinnaren i klubbtävlingen
publiceras på distriktets webplats.
——————————
Klubbmedlemmar utöver SK3BG,
som har meddelat att de planerar
att delta är:
SA3ADT/SM3SJN, SM3BEE,
SI3A/SD3A, SM3EFS,
SM3AHH/SM3TGL, SM3HFD,
SM3UQO, SM3XMP, SM3ZBB
Frågor besvaras av
SM3ESX/Christer

Regler för SSA:s portabeltest i maj/augusti
http://www.sk3bg.se/contest/smp.htm

SM3FJF och SM3LIV
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SK3BG:s ÅRSMÖTE
Utdrag ur protokoll från Sundsvalls Radioamatörers årsmöte
den 20 mars.
Klubbens ordförande
SM3ESX
Christer Byström öppnade årsmötet
och hälsade alla hjärtligt välkomna.
Till mötesordförande valdes SM3AF
Sten Backlund och till mötessekreterare valdes SM3UQO Björn Ohlsson.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes SM3KYH Lars Nyberg
och SM3ZBB Lars Ericsson.
Mötet ansågs som stadgeenligt utlyst
och dagordningen godkändes, därefter godkändes verksamhetsberättelsen.

Till revisorsuppleant (för SM3EXM)
för 1 år valdes SA3AOL Torny Persson. Nyval.
Till revisorsuppleant (för SM3BJV) 1
år valdes SA3AYL Maria Skjevik.
Nyval.
Styrelsens
sammansättning,
se
sidan 6.
Till ansvarig för QSL sortering för
SM3 valdes SM3JVJ Lars Nordlander. Omval.
Till stf. ansvarig för QSL-sortering
valdes SM3FWT Hans Håkansson.
Nyval.
Till QSL och diplommanager valdes
SM3AF Sten Backlund. Omval.
Till stationsföreståndare för SK3BG
valdes SM3EVR Tord Julander. Omval.

Valberedningen presenterar
sina kandidatförslag.
Medlemsavgift för 2008 beslutades
till 220 kr och 110 kr för studerande.
Avslutning
Mötesordförande SM3AF Sten passade på att för medlemmarna tacka
styrelsen för det gånga året och ett
speciellt tack till SM3LIV och
SM3FJF för deras arbete med vår
tidning QRX. Och ett stort tack till
SM3CER Janne för hans
arbete med Hemsidan
SK3BG.
SM3ESX överräckte en
blomma till SM3AF Sten
för väl genomfört årsmöte, SM3CWE Owe som
ett tack för fint arbete
med många klubbuppdrag, SM3BIL Owe för
hjälp med QSL-arbetet
samt till SM3AU Olle,
som är vår äldsta klubb-

Redovisningen för räkenskapsåret
2006 samt budget för 2007 presenterades av SM3LIV Ulla med hjälp
av overheadbilder. Mötet godkände i
alla delar resultaträkningen för 2006
samt budgeten för 2007.

Till radiotrafikansvarig för SK3BG
valdes SM3CER Jan-Eric Rehn.
Omval.
Till repeateransvarig valdes SM3EFS
Lennart Lind. Omval.

medlem.
Vid Pennan
SM3UQO/Björn Ohlsson
Justeras
SM3KYH/Lars Nyberg
SM3ZBB/Lars Ericsson

Revisionsberättelse för 2006 lästes
upp av SM3YRC Curt. Syrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Till ansvarig för digital radiokommunikation valdes SM3HFD
Håkan Stålberg. Omval
Till Clusteransvarig valdes
SM3GSK Clas-Olof Bergman. Omval.

Val av styrelse och funktionärer.
Till ordförande valdes SM3ESX
Christer Byström för en period på 2
år. Omval.
Till sekreterare för 2 år valdes
SM3UQO Björn Ohlsson. Omval.
Till styrelseledamöter för 2 år valdes
SA3ADT Roland Nilsson. Nyval.
SM3FJF Jörgen Norrmén. Omval.

Som
representant
till
SI9AM
styrelse
valdes
SM3CER Jan-Eric Rehn.
Nyval.
Som suppleant till SI9AM
styrelse valdes SM3BQC
Arne Höglund. Omval.

Till revisor för 2 år valdes SM3EXM
Erik Edblad. Nyval.

Till valberedning valdes SM3ESX Christer överräcker blommor till
SM3YRC
Curt
samt
SM3CWE Owe, som avgick som
SM3YKQ Tor. Omval.
revisor i SK3BG.
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Planerade aktiviteter
26-27 maj
CQ WW WPX Contest,
CW från SI9AM
Ett contestteam som just
nu består av SM3BQC/
Arne, SM3CER/Janne,
SM3CVM/Lars,
SM3EAE/Lars, SM3FJF/
Jörgen, SM3NXS/Sten.

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.

Målsättningen denna gång
är inte att vinna, utan att
träffas och ha skoj tillsammans.

Summering av vårens
aktiviteter
Distrikt 3 mötet hölls den
31 mars i restaurangen på
Holmstagården. 42 personer deltog, i ett av de mest
välbesökta distriktsmötena
sedan höstmötet i Timrå
1993.

Intresserade är välkomna
att både delta eller titta in
och se hur vi kör. För mer
info kontakta SM3CER/
Janne
på
telefon
060–56 88 73.

Minnesanteckningar se distrikt 3 webbplats samt ett
flertal bilder finns på
www.si9am.se
SI9AM årsmöte hölls direkt efter distriktsmötet.
Mötet avslutades med att
SM3CVM/Lars berättade om
de stora festligheterna som
kommer att ske
i
Thailändska
paviljongen den
17-22 juli, det
stora artistuppträdandet Diggiiloo lördagen
den 4 augusti,
samt deltagarna i SYLRA-konferensen som
besöker SI9AM fredagen den
24 augusti.

Eldsjälsdiplomet

”för att ha byggt upp
en besöksstation som
ger amatörradion
PR både nationellt och
internationellt.”

Följande dagar demonstrerar vi och kör radio
med signalen SI9AM i
"Vita Huset" inne på paviljongsområdet:
16 juni - SK3BG är värd
18 juli - SK3BG är värd
19 juli - SK3BG och
SK3JR
är värdar
20 juli - SK3JR är värd
21 juli - SK3EK är värd
4 aug - SK3JR är värd
(Forts. på sidan 10)

Eldsjälsstipendiet
Vid SSA:s årsmöte i Handen den
15 april erhöll SI9AM SSA:s eldsjälsstipendium på 2.500 kronor.
SM3LIV/Ulla och SM3FJF/
Jörgen fick motta diplomet med
motiveringen:
Årsmöte på SI9AM
QRX nr 2/2007 2007-05–05
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SI9AM Award
Du glömmer väl inte
4 augusti
bort att samla radioDen 4:e augusti komkontakter och ansöka
mer Diggiloo till Thaiom något av våra fina
ländska paviljongen i
diplom.
Bispgården. Diggiloo
är en succéturné med
Guest Certificate
folkkära artister som
Vid besök på besöksbjuder på humor,
stationen kan Du ockrock, schlager & pop.
så köpa ett gästdiSommarens
artister
plom, till en kostnad
är: Lasse Holm, Charav 50 kronor.
lotte Perrelli, Linda
Bengtzing, Lotta Eng73 de SM3LIV/Ulla,
berg, Thomas PetersSM3ESX/Christer
son, Jan Johansen,
SM3EXM/Erik och SM3YKQ/Thor vid
och SM3FJF/Jörgen
Lasse Berghagen, Nikradiostationen på SI9AM
las Andersson, Molly
Sandén,
Benjamin
Det finns en Tribander beam för
EFTERLYSNING 1
Wahlgren-Ingrosso och Magnus
14-21-28 MHz, en 2 el beam för
Johansson. Mer info på
7 MHz, en vikt dipol för 3,5 MHz I samband med framtagandet av
www.diggiloo.com
samt dipoler för 1,8 och 10 MHz. material för att dokumentera klub(Forts. från sidan 9)

24 augusti
SK3JR kommer att
vara värd för årets
SYLRA-möte
(the
Scandinavian
Young
Ladies Radio Amateurs)
som är förlagt till Östersund.
Den 24 augusti gör de en dagstur till Utanede och besöker de
bl a den Thailändska paviljongen
samt naturligtvis SI9AM. Mer
info på sidan 6.
Allmänt
Hur kör man radio från SI9AM
frågar många. Du bokar hos
SM3CVM/Lars eller SM3FJF/
Jörgen. När Du kommer dit
möts Du av en beskrivning hur
Du enkelt blir QRV. 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.

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 förekommit.
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
För klubbmedlemmar i SK3BG, SK3EK, SK3GM, SK3IK, SK3JR,
SK3LH och SL3ZYE är priset 1 maj – 30 september:
Dagtid 1-10 timmar 150 kr, dygnspris 300 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.
QRX nr 2/2007 2007-05–05
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bens 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 under 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 styrelsen.
Tack på förhand.
Styrelsen

STYRELSEMÖTEN
Under år 2007 hålls normalt 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
10

AMATÖRRADIONS DAG DEN 6 JUNI
Amatörradions dag
i Distrikt 3.
Den 6:e juni blir dagen då vi
gemensamt inom distriktet går
ut på gator och torg för att visa
upp vår hobby och för att rekrytera nya medlemmar.
Amatörradions Dag inrättades
ursprungligen av IARU och man
har försökt att samordna aktiviteten globalt. I år inföll dagen
den 18 april. Något för tidigt för
oss här uppe i norr kanske.

Vi finns på plats mellan
11.00 – 16.00
Vi behöver operatörer till både
HF och VHF.
Anmäl Dig snarast till
SM3ESX/Christer på
060-56 12 85/070-312 32 76
eller till
SM3FJF/Jörgen på
060-313 25/070-394 17 45.

NYA MEDLEMMAR

Inom Sverige har SSA försökt
samordna dagen inom landet
utan att lyckas. Nu ska vi åtminstone försöka hålla en gemensam dag inom Distrikt 3 bestämde vårens distriktsmöte.
I år har vi enats om den 6:e
juni, som är Föreningarnas dag
och även Sveriges nationaldag.
Då kan vi förvänta oss att mycket folk är i rörelse för att ta del
av lokala aktiviteter på denna
helglediga dag mitt i veckan.

Vi hälsar följande medlemmar välkomna till klubben:
Elisabeth Bylund
Bölevägen 36
853 57 Sundsvall
060 - 12 86 18
070 - 347 83 75
Göran Bylund
Bölevägen 36
853 57 Sundsvall
060 - 12 86 18
070 - 347 83 75

För sjunde året i rad, gör
SK3BG en satsning på att informera om amatörradio. I år blir
det på Nationaldagen, som också
är - föreningslivets dag - i Sverige.
SK3BG ställer ut i centrum på
den gröna ytan vid Vängåvan
och Esplanaden/Storgatan. Vi
kommer att montera upp vårt
utställningstält med radioutrustning och antenner. Vi har
broschyrmateriel, rollups, tidningen QTC m.m.
QRX nr 2/2007 2007-05–05

Per-Anders Silén
Maj 124,
862 95 Njurunda
060 - 309 41
073 - 058 08 01
Christer Åberg
Mjösundsvägen 8 A
862 40 Njurnda
060 - 319 33
070- 221 33 99
Peter Åberg
Mjösundsvägen 9 B
862 40 Njurunda
060 - 51 0 53
073 - 814 41 60
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NY POST– ELLER
MAILADRESS
SM3JOS
René Joos
Neerstraat 95
NL-2070 Zwijndrecht/Belgien
sm3jos@home.se
Telefon-bostad 0032496960624
Är numera i Belgien !
73 till alla i klubben
——————————SM3GSK
Classe Bergman
Strind 629
860 35 Söråker
Jag har inte flyttat, men vi har
fått ny adress: Strind 3369 har
upphört att gälla och fr. o. m. nu
är den nya adressen: Strind 629
——————————SM3MLX
Kristian Norlin
kristian.norlin@bredband.net
——————————SM3SPE
Bengt Lindström
bengt.lindstrom@bredband.net

——————————SM3YUO
Gösta Persson
sm3yuo.@telia.com

EFTERLYSNING 2
Vi behöver rävsaxar inför vårens
satsning på radiopejlorientering.
Har du en rävsax
liggande,
som du kan
skänka till klubben, så att klubben kan ha några för utlåning.
Kontakta SM3EFS/Lennnart
eller SM3ZBB/Lars.
Tack på förhand.
Styrelsen
11

NÖDSITUATIONER
Man brukar säga, att på våra
breddgrader händer ytterst sällan
naturkatastrofer eller andra hotsituationer, som skulle kräva att
mobilisera radiotrafik i en nödsituation. Jag anser dock att hotbilden ändras i rask takt. Låt oss
bara blicka tillbaka på de gångna
vintrar, då södra Sverige drabbades av en storm, som lamslog
hela området, inklusive telefoni
och internet. Vi kan även se förändringar i mer terroraktiga händelser. Vi radioamatörer tillhör de
få personer som har kunskap att

operera via radio samt att sätta
upp radiostationer. Precis som i
allt annat är träning och
"likriktning" nödvändigt för att nå
bra resultat.
Jag efterlyser medlemmar i vår
klubb som är intresserade att på
sina egna villkor, dock samkoordinerat, ge sitt bidrag till klubben
och samhället.
Jag har sammanställt några frågor för att kartlägga medlemmarnas intresse att hjälpa till i

nödsituationer.
Var vänlig och svara på nedanstående frågor.
Känn Dig inte tvingad att svara,
utan gör det från hjärtat.
Du kan kontakta mig via mail om
Du är intresserad.

sa3adt@ssa.se
73 de SA3ADT/Roland

Call eller namn: ……………………………………………………………………..
Svar

Frågor om Din vilja som radioamatör att hjälpa till i en nödsituation
Kan Du tänka dig att själv delta som operatör i en nödsituation och ta med din radioutrustning?
Kan Du tänka dig att själv delta som operatör i en nödsituation?
Har Du radioutrusning som Du kan lämna ut, för att användas i en nödsituation?
Har Du annan utrustning, t. ex. GPS, som Du kan lämna ut, för att användas i en nödsituation?
Har Du ett extra bilbatteri som alltid är laddat, som Du kan lämna ut, för att användas i en nödsituation?
Har Du extra antenner som Du kan lämna ut, för att användas i en nödsituation?
Har Du diesel- eller bensingenerator som Du kan lämna ut, för att användas i en nödsituation?
Har Du någon typ av tält som Du kan lämna ut, för att användas i en nödsituation?
Har Du någon speciell kunskap eller färdighet som kan bidra i nödsituationer?
Är Du intresserad av att dela med dig av dina kunskaper om nödsituationer till andra amatörer?
Är Du intresserad av att delta i olika SK3BG-aktiviteter som främjar beredskap för nödsituationer?

TACK

UTGÅENDE QSL

Ett varmt TACK till SM3LXH/
Ingemar som skänkt klubben en
3-elements Fritzel FB-33 kortvågsbeam samt en 2-elements
VHF riktantenn.

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