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SUMMERING AV VÅR- OCH SOMMARAKTIVITETERNA
jakt i Sidsjön under ledning av
SM3ZBB/Lars och SM3EFS/
Lennart.

Kvartalsmöte
Ett välbesökt kvartalsmöte den
15 maj med frågor och diskussioner fokuserade på klubbens nya
antennarrangemang.
(Forts. på sidan 2)

OBS! OBS! OBS! OBS!

SM3CWE/Owe, SM3CER/Janne och SM3EVR/Tord
vid vårens portabeltest.
Då var det åter dags att summera vår- och sommaraktiviteterna
och blicka framåt mot hösten. Ja,
hösten närmar sig sakta men säkert.

chansen att säga vad du tycker
på våra kvartalsmöten. Men ännu
gladare blir vi om du under en
träffkväll kan berätta något intressant som rör vår hobby.

Vi hoppas att du haft en bra
sommar med många trevliga radiokontakter, både via etern och
via ”eye-ball”. Kanske har du satt
upp en ny antenn eller förbättrat
eller byggt om din gamla.

Gratis medlemskap år 2009
Alla som från och med den 1 november 2007 tom 31 oktober
2008 håller ett amatörradiorelaterat föredrag på minst 30 minuter deltar i en utlottning om ett
gratis medlemskap i SK3BG för år
2009. Varje föredrag räknas som
en vinstchans. Gäller ej styrelsen.
Hör av dig till SM3ESX/Christer
eller SM3FJF/Jörgen.

Dela med dig av dina
erfarenheter
Det har varit många besökare på
våra träffkvällar under våren och
nu presenterar vi höstens program och hoppas att du fortsätter att besöka oss. Saknar nu något? Kom ihåg att du alltid har
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Rävjakt
Den 8 maj testade vi våra rävsändare och gjorde en miniräv-

SM3FJF och SM3LIV

Det planerade antennarbetet
på klubben i augusti är
framflyttat beroende på ytterligare försenad leverans
av antennerna!
Nya
datum
blir
8-9 september!

den

Vi hoppas att du som redan
meddelat att du kan hjälpa
till, kan ändra din planering
och ställa upp den 8-9 september i stället.
Du som inte anmält dig - vi
behöver även Din hjälp!
Anmälan och bekräftelse på
att du kan ställa upp meddelar
du
till
SM3ESX/
Christer, lämpligen på mail
sm3esx@telia.com
Aktuell information om antennarbetena
hittar
på
SK3BG:s webbplats.
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(Forts. från sidan 1)

Portabeltesten
I SSA:s portabeltest
söndagen
den 20 maj vann
SK3BG/P i Mixed-klassen. Laget
körde
från
SM3CWE/Owes
sommar-QTH ute på Björkön.
Teamet bestod av SM3CWE/
Owe,
SM3ESX/Christer,
SM3EVR/Tord och SM3CER/
Janne. GRATTIS Owe, Christer, Tord och Janne !!!!
Det totala deltagarantalet i tävlingen var 79 st, vilket är ett nytt
rekord. Tidigare rekord var på 56
deltagare.
Distrikt
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Amatörradions Dag i Sundsvall den 6 juni 2007
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SM3NXS/Sten,
SM3XMP/Per,
SM3YRC/Curt
Lars.

GRATTIS!

Klubbutmaningen
Det var ett stort antal medlemmar från Sundsvalls Radioamatörer som deltog i klubbutmaningen
inom 3:e distriktet om den aktivaste radioklubben i förhållande
till antal körda QSO:n. Glädjande
var det Sundsvalls Radioamatörer
som tog hem första priset, boken
”Low Power Communication, The
Art and Science of QRP”
Från Sundsvalls Radioamatörer
deltog 12 stationer, 17 radiooperatörer.
SM3BEE/Georg, SM3CER/Janne,
SM3CWE/Owe,
SM3EAA/Tore,
SM3EFS/Lennart,
SM3ESX/Christer,
SM3EVR/Tord,
SM3FJF/Jörgen,
SM3HFD/Håkan,
SM3KYH/Lars,
SM3LIV/Ulla,
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SM3SJN/Kent,
SM3XUD/Lars,
och SM3ZBB/

Rapport från portabeltesten
Tisdagen den 22 maj hade vi en
genomgång, där klubbmedlemmar berättade om sitt deltagande
i portabeltesten. Då framkom
önskemål att inför höstomgången
den 19 augusti få lite mera tips
och råd om hur man kör portabeltest.
Auktion
”Auktion – Billigt, Billigt”, var temat på träffkvällen den 29 maj
som inbringade 1.200 kronor till
klubbkassan.
Säsongsavslutningen
Säsongsavslutningen den 5 juni
samlade ca 20 personer. Vi planerade då inför ”Amatörradions
dag” på nationaldagsfirandet i
Sundsvalls centrum.
Amatörradions dag
Amatörradions dag – ett klubbarrangemang i grönområdet i Vängåvan i Sundsvalls centrum, som
drog väldigt många besökare till
vårt utställningstält och även den

SM3FJF och SM3LIV

”radiobil” som SM3ZBB/Lars
ställde upp med. En av sommarens allra varmaste och soligaste
dagar bidrog till att många klubbmedlemmar ställde upp i utställningstältet och berättade om vår
fina hobby.

Sommaröppet juli
Vid sommaröppet första tisdagen
i juli berättade SM3AU/Olle och
SM3AF/Sten om ”60 år som
radioamatör”. Kvällens besökare
fick sig en nostalgiresa genom
sex årtionden. TACK Olle och
Sten för ett fint föredrag.
Sommaröppet augusti
På sommarträffkvällen i augusti
kunde vi njuta av hembakade
bullar och kakor som Barbro Johansson bjöd på. Under kvällen
berättade SM3FJF/Jörgen om
sommarens aktiviteter på SI9AM
med demonstration av amatörradio och om sambandsuppdraget
vid Diggiloo-föreställningen. Läs
mer på sidan 8.
SM3CER/Janne gick igenom
reglerna och gav lite tips inför
den kommande höstomgången
av portabeltesten.
(Forts. på sidan 3)
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(Forts. från sidan 2)

QRX som pdf
På klubbens webbplats www.sk3bg.se kan du
hämta hem klubbtidningen som en pdf-fil. Det betyder att du tar hem den i originalutförande, dvs i
färg och med alla bilder. Har Du synpunkter på
pdf-filen etc, hör gärna av Dig direkt till SM3LIV/
Ulla.
Email: sm3liv@ssa.se
Hjälp oss att trycka
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.
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.
QRX nr 4/2007 kommer att tryckas i slutet av oktober månad.
Manusstopp är fredagen den 5
2007.

oktober

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

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. 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.
Sön 19 aug

SSA:s PORTABELTEST FRÅN
BJÖRKÖN
Vid vårens distriktsmöte i Utanede
utmanade SK3BG distriktets övriga klubbar i de kommande portabeltesterna. Okey, handsken är
kastad, ställer Du upp med Ditt
deltagande?
Mer info på sidan 7 i QRX nr 2/2007 eller på
http://distrikt-3.ssa.se/
————————————————————————Tis 28 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:
SM3UQO/Björn
————————————————————————-

HÄR FINNS VI

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
————————————————————————(Forts. på sidan 4)
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(Forts. från sidan 3)

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
————————————————————————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?”
I Veta Mera – serien kommer SM3KYH/Lars, som
är SSA:s avstörningsfunktionär i Västernorrlands
län, att visa 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
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Lör 6 okt

DISTRIKT 3 MÖTE I
SOLLEFTEÅ
Höstens distriktsmöte kommer att hållas
i SK3EK:s klubblokal på Hallstaberget i
Sollefteå.
Mer information kommer att finnas på
distrikt 3 webbplats.
————————————————————————Tis 9 okt

VETA MERA
”NYTT
SVENSKT CONTESTLOGGPROGRAM”
SM3CER/Janne och SM5NBE/Erkki har vidareutvecklat loggprogrammet MT4U.
Denna

afton

premiärvisas

loggprogrammet.
SM5NBE/Erkki
från Marma och
SM3CER/Janne
som konstruerat
loggprogrammet kommer själva att visa och demonstrera det för första gången. Detta nya fantastiska svenska loggprogram fungerar för svenska
tester på HF/VHF/UHF/SHF-banden.
Missa inte chansen att denna träffkväll fördjupa Dig
i detta fantastiska loggprogram!
OBS! Ta med Dig ett USB-minne, så får du loggprogrammet kopierat denna kväll.
Klubbvärd:
SA3ADT/Roland
—-————————————————Tis 16 okt QSL-sortering
Vi sorterar inkomna QSL-kort och berättar roliga radiominnen.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen
—————————————————Lör – sön 20-21 okt
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II.
SK3BG
anordnar
veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i
klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på
sidan 10.
————————————————————————(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 4)

Tis 23 okt

VETA MERA
”JORDEN RUNT PÅ 20 W”
SM3UQO/Björn berättar och visar Dig hur Du
kommer igång på
de digitala trafiksätten.
En ny produkt, SignaLink, innehållande ljudkort och
med USB-anslutning demonstreras. Det är ett enkelt sätt att bli
QRV med låg effekt och kunna nå
jorden runt på 20 W.
Klubbvärd:
SM3UQO/Björn
————————————————————————Tis 30 okt

VETA MERA ”LoTW- Logbook
of the World”
Under våren gjordes förberedelser
för att ansöka om
LoTW. Tyvärr saknades då vissa uppgifter, vilka vi nu har fått fram.
Tillsammans med SM3ESX/Christer gör vi nu
klar ansökningshandlingarna.
Denna kväll redogör
SM3ESX/Christer för
klubbens QSO-statistik.
Vi tittar på en del trevliga QSL-kort som klubben fått samt går igenom vilka radioländer
som vi saknar på olika
band och trafiksätt.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
————————————————————————Tis 6 nov
VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-testen från klubben. För
Dig som är hemma finns möjlighet att
köra SK3BG även på FM.

Tis 13 nov

VETA MERA ”NÄTVERKSBASERAT
FÖRSVAR”
Militärer
världen
över håller på att
datorisera
och
framför allt att
koppla ihop sina datoriserade militära 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
————————————————————————Lör – sön 17—18 nov
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del II av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs
för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 10.
————————————————————————Tis 20 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

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 27 nov
INSTÄLLT
Vi vilar oss inför fredagens fest.

Fre 30 nov
VINTERFEST
Se separat inbjudan på sedan 7.

————————————————————————(Forts. på sidan 6)
QRX nr 3/2007 2007-08–09

SM3FJF och SM3LIV

5

VEM DÖLJER SIG BAKOM SIGNALEN?

(Forts. från sidan 5)

Tis 4 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 20.0020.05, 21.00-21.05
och 22.00-22.05 på
145.550 MHz.

A41AA
EA0JC
HS1A
N6YOS
OA4FB
OD5LE
VU2SON
YN1AS
ZK1AN

Bin Said
Juan Carlos
B. Adulayadej
Priscilla Presley
Belnte Terry
Emil Lahoud
Sonia Ghandi
Gen. Somoza
Sir T Davis

Sultan of Oman
King of Spain
King of Thailand
ex President Peru
President Lebanon
ex. President Nicaragua
President Cook Island

Det vi behöver är Din QRAlocator. Om Du inte har den,
kontakta SM3HFD/Håkan så
ordnar det sig.
Klubbvärd: SA3ADT/Roland
———————————————Tis 11 dec

SÄSONGSAVSLUTNING
Mer info i nästa nummer av QRX.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

Bidrag från SM3AF/Sten

GRATTIS TILL
SIGNALEN

NÖDSITUATION

Klubben skickar QSL-kort
följande datum:

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

I QRX nr 2/2007 bad SA3ADT/
Roland Dig att svara på några
frågor om hur Du kan hjälpa till
vid en nödsituation.

Glöm inte att frankera
med QSL-märke.

Det är få som har hörsammat
uppropet, därför vädjar vi igen
om Dina svar.
Vi gratulerar till den nya
signalen:

Enklast går du in på
www.sk3bg.se
På första sidan finns en en ruta
med texten
SK3BG NÖD-ENKÄT
Under den finns en en ny ruta
med rullande text:
Fyll i SK3BG:s enkät
KLICKA HÄR!
Endast för medlemmar
Om Du klickar i rutan med den
rullande texten så kan du enkelt
fylla i enkäten.
QRX nr 3/2007 2007-08–09

UTGÅENDE QSL

SM3FJF och SM3LIV

SA3AWE
Peter Åberg
Njurunda
SA3AWT
Per Anders Silén
Njurunda
SA3AWZ
Christer Åberg
Njurunda

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
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INBJUDAN VINTERFEST
Sundsvalls Radioamatörer inbjuder Dig till vinterfest.
Din respektive är också varmt välkommen.
DATUM:
Fredag den 30 November 2007
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 5 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 12 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 3/2007 2007-08–09

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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SI9AM

gan om den Thailändska paviljongen i Utanede.

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.

Resumé från våren och sommaren
Den 5 maj samlades vi på SI9AM
till arbets- och styrelsemöte. Under dagen röjde vi runt antennmasten, uppdaterade datorerna
med nya program och förberedde
för uppsättning av ytterligare antenner.

Historien bakom den Thailändska Paviljongen i Utanede
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 sannsa-

25-27 maj kördes CQ WW WPX
Contest på CW från SI9AM.
Den 16 juni och den 18 juli demonstrerades amatörradio i ”Vita
Huset”. Båda dessa lördagar var
SK3BG värd.
Varje år den 19 juli firas ”King
Chulalongkorn Day”. Ragunda
kommun hade som tidigare år
bjudit in oss till parken för att
demonstrera amatörradio och det
var extra stora festligheter, eftersom det var 110 år sedan kungen
besökte Utanede.
Under fyra dagar den 18 – 21 juli
fanns vi på plats i parken. Värdskapet delades mellan SK3BG,
Sundsvalls Radioamatörer,
SK3EK, Sollefteå Radioklubb och
SK3JR, Jemtlands Radioamatörer.

Ms Phinranai Chotikanta, Thailands
kulturminister Mr Grienggrai Sampatchalit
och SM3FJF/Jörgen
QRX nr 3/2007 2007-08–09

SM3FJF och SM3LIV

Den 18 juli byggde vi upp vår
utställning och denna dag fick vi
besök i "Vita Huset" av kulturministern i Thailand, Mr Grienggrai Sampatchalit, och några ur
hans stab. Ms Phinranai Chotikanta som besökt oss vid flera
tillfällen tidigare fanns med även i
år och kunde visa att HS1VRD/
M. R. Chakrarot Chitrabongs
besökt oss 2002 och 2003, som
vid dessa tillfällen var minister i
Thailand.
Vår hyresvärd på SI9AM, Reine
Karlsson, var en arrangörerna
bakom Diggiloo-arrangemanget
den 4 augusti. SI9AM fick i uppdrag av Reine att förutom uppbyggnad och rivning av ett antal
tält att hålla ett radiosamband.
För en del av arrangemanget
hade vi sambandsförbindelser
mellan ett antal personer som
både var stationära och rörliga
inom området mot en HQ-station.
Vi var 20 sändaramatörer inklusive några respektive från Jemtlands Radioamatörer, Sundsvalls
Radioamatörer och Sollefteå Radioklubb, som ansvarade för uppdraget.
(Forts. på sidan 9)

SM3SZW/Sven-Henrik (med ryggen mot kameran), sambandschef under Diggiloo-uppdraget går
igenom eftermiddagens arbetsuppgifter.
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NY POST– ELLER
MAILADRESS
SMØAGD
Erik Sjölund
Fagerdalsvägen 6
746 52 Bålsta
0171-516 59
erik.agd@bktv.nu

80 ÅR

Från vänster Reine Karlsson, SM3LIV/Ulla och SM3YNI/Lie. I
bakgrunden syns SM3EFS/Lennart.
(Forts. från sidan 8)

Uthyrning under sommaren
Under sommaren har besöksstationen hyrts av,
SMØR/Pontus, SM1DVV/Stefan,
SM1OII/Harri,
SM5BUS/Hans,
SM5NVF/Rhoyne, SM5TNK/Kjell,
LAØBX(TF5SJ)/Sigfus,
LBØB/
Gudrun och två österrikiska radioamatörer.
Allmänt om SI9AM
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.
Det finns en Tribander beam för
14-21-28 MHz, en 2 el beam för
7 MHz, en vikt dipol för 3,5 MHz
samt dipoler för 1,8 och 10 MHz.
Mer info
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
QRX nr 3/2007 2007-08–09

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 SI9AMrepeatern 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.
SI9AM Award
Du glömmer väl inte bort att
samla radiokontakter och ansöka
om något av våra fina diplom.
Guest Certificate
Vid besök på besöksstationen kan
Du också köpa ett gästdiplom, till
en kostnad av 50 kronor.
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen

SM3FJF och SM3LIV

Vi gratulerar SM3AF/Sten som
fyllde 80 år den 31 juli.
SM3CER/Janne, SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen
fanns på plats och överlämnade
en bukett blommor från Sundsvalls Radioamatörer.

BINGOLOTTO
Sundsval ls Radioa matörer,
SK3BG, säljer bingolotter för att
delfinansiera klubbens verksamhet. Stöd klubbens verksamhet
genom att abonnera på bingobrickor och få
dem
direkt
hem i brevlådan.
För Dig som
vill prenumerera på Bingolottobrickor
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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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 20 oktober 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

Lördag 17 november 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 21 oktober 2007
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2

Söndag 18 november 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

Övernattning i Sundsvall:
I byggnaden bredvid Sundsvalls
Radioamatörers klubblokal
finns möjlighet till övernattning
till en billig penning.
Mer info på www.sidsjohotell.se

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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SM3FJF och SM3LIV
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