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SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER

Antennarbete på SK3BG den 21 oktober
Vintern är på väg och förhoppningsvis har du hunnit göra klar
alla antennarbeten som var planerade. Det sedan länge planerade mastarbetet på SK3BG är också utfört, läs mer längre fram.
Vi hoppas att du fortsätter att
besöka klubben. När vi summerar
sensommarens och höstens aktiviteter hittar vi bland annat.

att ett gäng sändaramatörer kör
från SM3CWE/Owes QTH på
Björkön
och
då
använder
SM3ESX/Christers egentillverkade K2 radioutrustning. Denna
gång var det SM3CER/Janne,
SM3CWE/Owe och SM3ESX/
Christer som tävlade för klubben med signalen SK3BG/P. De
tävlade i klassen Multi Operator –
Mixed och de vann igen. Grattis!

Portabeltest/19 aug/
Det har nästan blivit en tradition

Övriga nio klubbmedlemmar som
deltog från andra QTH:n i olika
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tävlingsklasser
var
SD3A/
Jörgen, SI3A/Ulla, SM3BEE/
Georg,
SM3EAA/Tore,
SM3EFS/Lennart, SM3HFD/
Håkan,
SM3MEH/Tomas,
SM3YRC/Curt och SM3ZBB/
Lars.
På vårens distrikt 3 möte utmanade Sundsvalls Radioamatörer
övriga klubbar i distriktet att aktivera så många radioamatörer
som möjligt under portabeltes(Forts. på sidan 2)
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(Forts. från sidan 1)

ten. Våromgången vanns av
Sundsvalls Radioamatörer och nu
kämpade vi för att vinna höstomgången. Vi blev dock besegrade
av Sollefteå Radioklubb, trots att
vi fick fler poäng, eftersom halva
medlemskåren i Sollefteåklubben
var ute i skog och mark. Det bedömdes som en stor klubbprestation att kunna aktivera så många
medlemmar i en radioklubb och
de utsågs som segrare. Om hälften av våra medlemmar dvs. 72 st hade
varit portabla och
deltagit så hade vi
vunnit.
Grattis SK3EK!

Säsongstart /28 aug/
Den 28 augusti var det säsongstart för höstens aktiviteter på
klubben. 25 klubbmedlemmar
kom denna första träffkväll. Ett
stort samtalsämne var det kommande antennarbetet på klubben.
Kvartalsmöte /18 sept/
Årets tredje kvartalsmöte samlade många klubbmedlemmar.
Några rubriker denna kväll var:
Ekonomirapport, Antenndiskussioner, Höstens klubbprogram,
Utbildning, Vinterfest.

garrekord på ett distrikt 3 möte.
Det kommer att bli svårt att slå i
framtiden. Mer information om
vad som hände och en mängd
bilder finns på distrikt 3 webbplats
http://distrikt-3.ssa.se/
på Sollefteå Radioklubbs webbplats
http://www.sk3ek.tk/
och Ulla och Jörgens webbplats
http://www.sm3liv.se/
galleri071006.htm

Contestloggning /9 okt/
SM5NBE/Erkki och SM3CER/
Janne presenterade sitt nya contestloggprogram Log4U. Ca 10
medlemmar fick lyssna till ett
mycket intressant föredrag och
de fick även möjlighet att ladda
ner programmet. Du som inte
hade möjlighet att vara med kan
själv ladda ner programmet från
SM3CER:s Contestsida.
www.sk3bg.se/contest/
log4u.htm
QSL-sortering/16 okt /
8 kg QSL-kort sorterades samtidigt som vi diskuterade den kommande antennmonteringen på
klubben.

Weekendutbildning
/20-21 okt/
Efter en del återbud så blev det
tre deltagare i höstens kurs. Två
av de som hade förhinder kommer att gå utbildningen till våren.
Antennarbete /20-21 okt/
Ett enormt antennarbete genomfördes under veckoslutet den 20
och 21 oktober, för att montera
nya antenner hos Sundsvalls Radioamatörer. Redan klockan halv
åtta på lördagsmorgonen började
SM3EVR/Tord med förberedelserna, för att kunna lyfta av den
översta mastsektionen med de
trasiga antennerna. SM3UQO/
Björn och SM3KYH/Lars klättrade upp i masten och förberedde nedtagningen av mastsektionen med de trasiga antennerna
och rotorn. Kranbilen kom som
avtalat klockan nio. Nedtagningen gick bra och sektionen ställdes
på två lastpallar.
En inhyrd skylift kom väl till användning under helgens arbete
med att montera de två nya HFbeamarna för 14-21-28 MHz och
18-24 MHz. Ett nytt manöverskåp
och en ny rotor monterades.
(Forts. på sidan 3)

Veta Mera och
Leta Mera om Störningar
/25 sept och 2 oktober/
Under ledning av SM3KYH/Lars
fick vi veta mer om de radiostörningar som uppkommer på amatörradiobanden samt hur man
felsöker störkällor. Ett mycket
uppskattat inslag i två delar, som
samlade ca 25 personer varje
träffkväll och med deltagare ända
från Hälsingland. TACK till
SM3KYH/Lars för två mycket
intressanta föredrag om störningar.
Distrikt 3 möte /6 okt/
Distriktsmötet i Sollefteå samlade
68 personer. Det blev nytt deltaQRX nr 4/2007 2007-11–09
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Här lyfts de nya antennerna på plats.
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ägnade vi oss åt att börja städa
upp i radiorummet på klubben.

QRX som pdf
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

Några av de 68 deltagarna på distrikt 3 mötet
i Sollefteå den 6 oktober
(Forts. från sidan 2)

På söndagsmorgonen fortsatte
arbetet, så fort det blev ljust. Redan klockan halv elva kom kranbilen, som skulle lyfta upp toppsektionen med de nya antennerna, men tyvärr var man inte klara
eftersom beammonteringen tog
längre tid än beräknat. Klockan
tjugo över elva var monteringsarbetet klart och lyftet kunde påbörjas. Kranföraren hade hela
tiden radiokontakt med SM3UQO/Björn och SM3KYH/Lars.
Första mastbulten är på plats
klockan kvart i elva och sedan
sänks mastdelen ytterligare fem
millimeter, för att nästa mastbult
ska komma i rätt läge. Arbetet
fortsätter och klockan halv ett
kan man ta en förtjänstfull fikapaus. Därefter återstår det att
plocka ihop allt material
och
klockan 14.31 kör SM3EVR/
Tord premiär-QSO:et på 18 MHz
med N1MX, som ger RST 599.
De som arbetade under helgen
var SM3AF/Sten, SM3CXS/
Jörgen, SM3EFS/Lennart,
SM3EVR/Tord, SM3HFD/
Håkan, SM3JQU/Per,
SM3JVJ/Lars, SM3KYH/Lars,
QRX nr 4/2007 2007-11–09

SM3LNM/Mats, SM3SJN/
Kent, SM3UQO/Björn och
SM3YKR/Erik.
Ett gediget antennarbete har utförts
av
många klubbmedlemmar.
TACK TILL
ALLA
som
bidragit
på
något sätt!!!!
På Ulla och Jörgens webbplats
hittar du en mängd bilder från
antennarbetet
www.sm3liv.se/
galleri071021.htm

Jorden runt på 20 W /23 okt/
SM3UQO/Björn höll ett intressant föredrag om att köra PSK31.
Föredraget började med ett bildspel och avslutades med en demonstration. 25 klubbmedlemmar
hade sökt sig till klubben denna
kväll.
LotW /30 okt/
Denna träffkväll blev ändrad i
sista stund på grund av att viss
dokumentation för Logbook of
the World inte var klar. I stället

SM3FJF och SM3LIV

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 060313 25 eller 070—394 17 45.
QRX nr 1/2008 kommer att tryckas i slutet av januari månad.
Manusstopp är fredag den
5 januari 2008.

VINN ETT GRATIS
MEDLEMSKAP 2009
Alla, som från och med den 1
november 2007 t.o.m. 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.
3

HÄR FINNS VI

Lör – sön 17—18 nov
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del II av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs
för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
————————————————————————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.

VINTER – och VÅRPROGRAMMET
Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som
ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön. Klubblokalen är då öppen från klockan 19.00. 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 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 på
vad som pågår
inom området.

Kommer Du?
Klubbvärd:

SM3ESX/Christer

———————————–————————————Tis 27 nov
INSTÄLLT
Vi vilar oss inför fredagens fest.
————————–———-——Fre 30 nov
VINTERFEST
Är du intresserad? Anmälningstiden har gått ut, men kolla med
SM3ESX/Christer, om det
finns några platser kvar.
————————————–————————-———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
20.00-20.05, 21.00-21.05 och 22.0022.05 på 145.550 MHz.

Välkommen hälsar SM3LDP/Markku
Klubbvärd:
SM3LDP/Markku

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

————————————————————————-

——————————————–—————————(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 4)

Tis 11 dec
SÄSONGSAVSLUTNING
Det är inte säkert att tomten
vet vad du önskar dig i julklapp. Kom till klubben och
berätta, så kanske din önskan
blir uppfylld.
Vi serverar glögg, lussekatter
och pepparkakor.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen
—————————–————————-——————2008
Fre 4 jan
TRETTONDAGSMÖTE ISBJÖRNARNAS LAND
Vår sedvanliga träff i samband med jul
och nyår förlägger vi även i år till trettondagshelgen. SM3TLG/Hans från Söderhamn, gästar oss igen.
Denna gång berättar
och visar han bilder
från sin genomförda amatörradior es a t il l
Sv alb ard
2006, där Hans körde med
signalen JW/SM3TLG.
Hans avslutar föredraget med några bilder från sin senaste resa nu i oktober, som gick till Hawaii, där han körde med signalen KH6/SM3TLG.
Vi avslutar kvällen med varm korv och bröd.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen
————————————–———————————Tis 8 jan

SÄSONGSUPPTAKT
Efter tjuvstarten den 4 januari startar vi
nu upp verksamheten för året.
Vi
bläddrar i nyinkomna tidskrifter, umgås och dricker en kopp kaffe.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe

———————————–————————-————Tis 15 jan

NÖDSITUATION/SAMBAND/
PORTABEL
UTRUSTNING

Del I av III.
Var och en tar med och visar
upp sin portabla radioutrustning för kortvåg och/eller VHF
samt antenner, strömförsörjningsutrustning, kablage, spårsändare, APRS etc.
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Samtidigt gör vi en inventering vad som finns att
tillgå vid en nödsituation eller sambandsövning.
Målsättningen är, att vi den 18 maj 2008
ska vara med i SSA:s portabeltest.
Initiativtagare till denna kväll och den
som svarar på eventuella frågor är
SA3ADT/Roland.
Klubbvärd:
SA3ADT/Roland
——————————–————————-—————Tis 22 jan
VISA UPP DITT HEMBYGGE
Denna kväll visar vi våra
”hembyggen”. Oavsett vad
du har byggt, så är det intressant för oss andra att ta
del av det som du tillverkat.
Ta med ditt/dina byggalster
ex. vis sändare, mottagare,
interface, rävsändare, rävmottagare, telegrafinycklar,
elbuggar, antenner m.m.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
————————————–———————————Tis 29 jan

VETA MERA ”LoTW - Logbook
of the World”
Under 2007 har förberedelser gjorts för att ansöka
om LoTW. Tyvärr saknades 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 QSLkort som klubben fått samt går igenom vilka radioländer som vi
saknar
på
olika
band
och
trafiksätt.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
———————————————–————————--

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

Tis 5 feb
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:
SM3UQO/Björn
————————————–————————-———Lör – sön 9-10 feb
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs
för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 9.

Tis 26 feb

KLUBBENS QSL/DIPLOM/
UTMÄRKELSER
Vi ger lite aktuell information om hur många DXCCländer vi kört från klubben, vilka QSL-kort vi fått
samt visar upp erhållna
diplom.
Vi redogör för vilka DXCCländer som vi saknar i
klubbens logg. Har du någon fråga om QSL-kort
eller diplom, så försöker vi även svara på dem.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen
————————————–———————————Tis 4 mar

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.

————————————————————————Tis 12 feb

TYCK TILL OM KOMMANDE
AKTIVITETER!
Vad vill vi ha för aktiviteter på klubben
den närmaste tiden? Nu har du chansen att komma med synpunkter och
förslag. Vi behöver nya uppslag och
idéer för den kommande planeringen.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen
—————————————–————————-——Tis 19 feb

NÖDSITUATION/SAMBAND/
PORTABEL UTRUSTNING

Del II av III
Denna kväll får vi besök av SM3NTA/Ove och
SM3RMH/Lars från Gävle Kortvågsamatörer,
SK3GK. De berättar om klubbens
sambandsverksamhet, rallyuppdrag
etc. De har med
sig Gävleklubbens
sambandsbil som
de visar upp.
Vi startar klockan 19.00 PRICK! (De har lång
väg att åka, för att komma hem på natten.)
Klubbvärd:
SA3ADT/Roland
——————————————–———————-–—QRX nr 4/2007 2007-11–09
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Det vi behöver är Din QRA-locator. Om
Du inte har den, kontakta SM3HFD/Håkan, så
ordnar det sig.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe
———————————–————————————Tis 11 mar

VETA MERA VÅGUTBREDNING
PÅ KORTVÅG
Vi berättar om hur du använder Internet, för att
hämta aktuell information om vågutbredning. Vi
visar var du kan hämta hem gratisprogram och
berättar lite
kort om olika program.
Här har du
chans att lära dig något nytt.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
————————————–————————-———Lör – sön 15—16 mar
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del II av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs
för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 9.
———————————————–————————(Forts. på sidan 7)
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(Forts. från sidan 6)

Tis 18 mar

MEDLEMSAVGIFT FÖR ÅR 2008

ÅRSMÖTE PÅ SK3BG
Härmed kallas Du till årsmöte.
Se kallelse nedan.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer

Nu är det dags att betala
årsavgiften för år 2008
till klubben.

———————————————–————————-Tis 25 mar
QSL-SORTERING
Vi sorterar inkomna QSL-kort, berättar
roliga radiominnen och fikar.
Klubbvärd:
SM3UQO/Björn
—————————————–——————————-Tis 1 apr
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:
SA3ADT/Roland

Med detta utskick bifogas ett inbetalningskort.
Innehåller kuvertet inte något inbetalningskort, kontakta omgående kassören
SM3LIV/Ulla på telefon 060-313 25 eller
via mail sm3liv@ssa.se
Avgiften för år 2008 är 220 kronor för
fullt betalande medlemmar och 110 kronor
för studerande/värnpliktiga.
För Dig som hämtar hem tidningen direkt
från nätet, skickar klubben bara inbetalningskortet, såvida du inte meddelar annat.

Klubbens plusgiro är

79 16 23-2

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2008
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:

Tisdagen den 18 mars 2008

Tid:

Klockan 19.30

Plats:

Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!

QRX nr 4/2007 2007-11–09
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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.

Resumé från sensommaren
och hösten 2007
Den 24 augusti aktiverades
SI9AM av ett gäng kvinnliga radioamatörer. Det var deltagarna i
SYLRA, the Scandinavian Young
Ladies Radio Amateurs, med YL
från främst Europa, men även ett
par deltagare från ZL, som hade
konferens i Östersund. Denna
dag gjordes en dagsutflykt till
Utanede, för att köra med den
unika signalen SI9AM.

torn 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
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
Efter besök på besöksstationen
kan Du också köpa ett gästdiplom, till en kostnad av 50 kronor.
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen

Ett contest-team bestående av
SM3BQC/Arne,
SM3CER/
Janne,
SM3EAE/Lars och
SM3FJF/Jörgen körde SAC,
Scandinavian Acitivity Contest,
på CW från SI9AM den 15 och
16 september.
Denna helg gästades SI9AM
även av Katarina Franck, reporter
på Österssundsposten, som fick
veta en hel del om amatörradio.
Hennes reportage kunde läsas i
Östersundsposten måndagen den
17 september.

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 daQRX nr 4/2007 2007-11–09

SM3CER/Janne vid SAC CW från SI9AM

NOTERA I ALAMANACKAN!
Lördag den
5 eller 12 april 2008.
Distrikt 3 möte i Gävle
Mer info hittar du på distrikt 3
webbplats

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

SM3FJF och SM3LIV

Lördag och söndag den
26-27 april 2008.
SSA:s årsmöte
i Vårgårda.
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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 9 februari 2008
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 15 mars
kl 09.00 – 12.00
kl 12.00 – 13.00
kl 13.00 – 17.00
kl 17.00 – 18.00
kl 18.00 – 21.00

Söndag 10 februari 2008
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2

Söndag 16 mars 2008
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

2008
Övningsprovskrivning
Lunch
Pass 2
Middag
Pass 3

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

QRX nr 4/2007 2007-11–09

SM3FJF och SM3LIV

9

UTGÅENDE QSL

BINGOLOTTO

Klubben skickar QSL-kort
följande datum:

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.

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

En av våra nya medlemmar,
Elisabeth Bylund,
har lämnat oss. Elisabeth och
hennes make Göran skulle börja
höstens amatörradiocertifikatutbildning, men tyvärr fick Elisabeth inte tillfälle att påbörja
kursen.

STYRELSEMÖTEN
Under år 2008 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

SILENT KEY

För Dig som vill prenumerera på
Bingolottobrickor är det enklast
att Du kontaktar SM3KAF.
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.

Våra tankar går till Göran och
barnen.
Styrelsen

ÄNDRAT
TELEFONNUMMER
SA3AOL
Torny Persson
060 – 317 30

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

ÄNDRAD
MAILADRESS
SM3DXC
Bengt Swärd
sm3dxc@datapost.se

Vi önskar alla våra läsare
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT RADIOÅR 2008!
Styrelsen i SK3BG och SI9AM
QRX nr 4/2007 2007-11–09
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