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Välkommen till en ny säsong 
hos Sundvalls Radioamatörer. 
Klubben startar nu sitt 63:e 
verksamhetsår. Två av våra 
klubbmedlemmar har varit med 
sedan starten den 23 november 
1945. Det är SM3AU/Olle och 
SM3AF/Sten och de är natur-
ligtvis heders-
medlemmar.  
 
Vintersäsong-
en 2007/2008 
har haft ett 
varierande utbud vad gäller pro-
gramaktiviteter. Vid årsskiftet 
2007/2008 var vi 148 medlem-
mar. 

TACK för att ni ställer upp 
och kommer till klubben på 
träffkvällarna. 
 
Nätverksbaserat försvar  
/13 nov/ 
Denna kväll höll SM3LDP/ 
Markku ett mycket intressant 
föredrag i vår temaserie ”VETA 
MERA” om nätverksbaserat för-
svar. 
 
Weekendutbildning 
/okt och nov/  
Under höstens weekendutbild-
ning deltog tre radiointresserade 
personer, se bild på sidan 6.  

Kvartalsmöte /20 nov/ 
Endast 10 klubbmedlemmar del-
tog, men det var en härlig 
klubbdiskussion bland de som 
deltog. 
 
Vinterfest /30 nov/ 
Vinterfesten samlade 18 sändar-
amatörer med OM/YL/XYL. Ett 
fantastiskt buffébord stod upp-
dukat och efter det så lockade 
de fina vinsterna i lotteriet. Det 
blev en trevlig kväll med prat 
långt in på natten. Redan nu 
(hör och häpna), efterfrågas en 
fest inför vintern 2008. Ett gott 
betyg! 
 
Säsongsavslutning/11 dec/ 
15 medlemmar samlades och på 
fikabordet fanns både glögg, 
lussekatter och pepparkakor. 
 
Trettondagsmöte /4 jan/ 
Vår sedvanliga träff i samband 
med jul och nyårshelgerna förla-
des även i år till trettondagshel-
gen. På programmet denna kväll 
stod ”Isbjörnarnas land”. För 

tredje gången kom 
SM3TLG/Hans från 

Söderhamn till oss.  
Denna gång berät-

tade han och vi-
sade bilder från 
sin amatörra-

dioresa till Svalbard 2006. Hans 
körde då med signalen 
JW/SM3TLG. Det var 25 

(Forts. på sidan 2) 

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 

Anade SA3AYL/Maria att hon skulle vinna första vinsten  
i lotteriet på Sundsvalls Radioamatörers vinterfest? 
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klubbmedlemmar som samlats i 
klubblokalen för att lyssna på 
Hans föredrag. Förutom det sed-
vanliga fikat, så avslutades kväl-
len med varm korv och bröd. Se 
bild på sidan 7. 
   
Säsongsupptakt /8 jan/  
10 klubbmedlemmar startade 
upp en ny säsong på klubben. 
 
Portabla utrustningar  
/15 jan/  
Denna kväll var det 15 klubb-
medlemmar, som pratade om 
samband, mobil kortvåg etc.    
 
Hembyggen /22 jan/  
11 medlemmar deltog. 
 
Sambandsuppdrag /2 feb/ 
Sundsvalls Radioamatörer blev 
tillfrågade om att hjälpa SMK 
Sundsvall med ett radiosamband 
för ”Stjärnsvängen” lördagen 
den 2 februari.  
11 klubbmedlemmar ställde upp  
SA3ADT/Roland, SA3AWT/Per-
Anders, SA3AWZ/Christer, 
SM3CER/Janne, SM3FJF/Jörgen,  
SM3FWT/Hans, SM3HFD/Håkan,  
SM3MEH/Tomas, SM3SJN/Kent, 
SM3WML/Christian och 
SM3YRC/Curt.  
 
VHF-tester 
VHF-testerna ligger på is, tills vi 
fått upp våra VHF/UHF antenner. 
 
QRX som pdf 
På  k l ubbens  webbp l a t s 
www.sk3bg.se kan du hämta 
hem klubbtidningen som en pdf-
fil. 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  
 
Hjälp oss att trycka 
QRX-bladets framtida existens 
beror på om någon/några av 
våra klubbmedlemmar frivilligt 
kan ta på sig att trycka detta 

(Forts. från sidan 1) 

blad. För den/de som tar på sig 
ansvaret att någon gång bidra 
med en ”klubbtryckning”, kan 
det vara skönt att veta att uppla-
gan 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 2/2008 kommer att 
tryckas i slutet av april  månad.  
 
Manusstopp är fredag den 
14 april 2008. 

SM3MEH/Tomas och SA3AWZ/Christian gör i ordning en  
VHF-antenn på sambandsuppdraget. 

Alla, som från och med den 1 
november 2007 t.o.m. 31 oktober 
2008 håller ett amatörradiorela-
terat föredrag på minst 30 minu-
ter, deltar i en utlottning om ett 
gratis medlemskap i SK3BG för 
år 2009. Varje föredrag räknas 
som en vinstchans. Gäller ej sty-
relsemedlemmar.  
 
Hör av dig till SM3ESX/Christer 
eller SM3FJF/Jörgen. 

VINN ETT GRATIS  
MEDLEMSKAP 2009 

Klubben skickar QSL-kort  
följande datum: 

 

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

 
Glöm inte att frankera  
med QSL-märke. 

UTGÅENDE QSL 
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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 26 feb KLUBBENS  
 QSL/DIPLOM/UTMÄRKELSER 
Vi ger lite aktuell information om hur många 
DXCC-länder vi kört från 
klubben, vilka QSL-kort vi 
fått samt visar upp erhåll-
na diplom. 
  
Vi redogör för vilka DXCC-
länder som vi saknar i 
klubbens logg. Har du nå-
gon 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 20.00-
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 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 gratis-
p r o g r a m 
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.  

(Forts. på sidan 4) 

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 be-
rättar om klubbens 
sambandsve r k -
samhet, rallyupp-
drag etc.  De har 
med sig Gävle-
klubbens sam-
bandsbil 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 
 
 ——————————————–———————-–—- 
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Byggchefer är SM3EFS/Lennart och  
SM3UQO/Björn.  
 

Materialet till rävsaxarna och WinKeyer kommer vi 
att beställa från två olika leverantörer. 
 
Du som vill bygga en egen rävsax eller WinKeyer 
beställer själv ditt material. Vill du veta mer hur 
det går till att beställa, tala med 
SM3EFS/Lennart eller SM3ESX/Christer. 
 
OBS! Tänk på att det tar lite tid att få hem bygg-
satserna, så kom ihåg att beställa i god tid före 
första byggkvällen. 
Klubbvärd:  SM3FJF/Jörgen 
 —————————————–——————————-- 

Tis 15 apr BYGGAFTON 
Del II av IV 
Denna kväll börjar byggandet, antingen på din 
egen byggsats eller också hjälper du till med att 
bygga klubbens rävsaxar och WinKeyer. 
 
Byggchefer är SM3EFS/Lennart och  
SM3UQO/Björn.  
 

 Klubbvärd:  
SM3ESX/Christer 

 
 ——————————–———-———-- 

 
Tis 22 apr BYGGAFTON 
Del III av IV 
Vi fortsätter byggandet, antingen på 
din egen byggsats, eller också hjälper 
du till med att bygga klubbens rävsax-
ar och WinKeyer. 
Byggchefer är SM3EFS/Lennart och 
SM3UQO/Björn.  
Klubbvärd:  SM3EFS/Lennart 
 ————————————————-- 

(Forts. på sidan 5) 

Tis 18 mar ÅRSMÖTE PÅ SK3BG 
Härmed kallas Du till årsmöte. 
 
Se kallelse på sidan 6. 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
 ———————————————–————————-- 

 
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 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, kon-
takta SM3HFD/Håkan, så ordnar det sig. 
Klubbvärd:  SM3GSK/Classe 

 
 —————————————–——————————-- 
 
Lör 5 apr DISTRIKT 3 MÖTE, GÄVLE 

 
SK3GK i Gävle är värd för vårens 
möte på Mikaelsgården i Valbo. 
Vad som står på programmet är 
ännu inte planerat, mer info på 

http://distrikt-3.ssa.se/ 
  
———————————————-- 
 
Tis 8 apr BYGGAFTON 
Del I av IV 
Våra medlemmar har vid flera 
tillfällen efterfrågat byggaftnar. 
Vi har nu beslutat att klubben 
bygger två rävsaxar och en Win-
Keyer. 
 
Du kan även få bygga din egen 
privata rävsax eller WinKeyer. 
 
Denna kväll träffas vi och plane-
rar byggandet. 

(Forts. från sidan 3) 

WinKeyer 

Rävsax 
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Byggchefer är SM3EFS/Lennart och  
SM3UQO/Björn.  
 
Kvällen avslutas med taktiksnack inför söndagens 
portabeltest. 
Klubbvärd:  SM3GSK/Classe 

 
 —————————————–——————————-- 

 
Sön 18 maj  SSA PORTABELTEST  
  VÅROMGÅNGEN 
Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vi ska väl 
vinna både vår- och höstomgången, eller hur? 
 
Vårens portabeltest äger rum 
söndagen den 18 maj kl. 
07.00-11.00 UTC. 
 
Mer info på sidan 8. 
  
 —————————————-- 
 
Tis 20 maj KVARTALSMÖTE OCH  
 RAPPORTER FRÅN  
 PORTABELTESTEN 
Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer 
och synpunkter, men vi behöver Dig också som 
bollplank för våra tankar och för-
slag. Vi är lyhörda och vill försöka 
anpassa verksamheten, så att den 
passar så många som möjligt.  
Kommer Du? 
 

Kvällen avslutas med en rapport från 
portabeltesten, där klubbens medlem-
mar gjort en större individuell sats-
ning. Denna kväll berättar deltagarna 
själva om sina aktiviteter i portabel-
testen. 

Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
 —————————————–——————————-- 

 
Tis 27 maj  RÄVJAKT I SIDSJÖN 
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 radio-
pejlorienteringen/rävjakten. 
 
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart 
 
 ——————————————-- 

(Forts. på sidan 6) 

Fre - sön 25-27 apr SSA:s  ÅRSMÖTE 
SSA:s årsmöte äger rum den 25-27 april i 
Vårgårda. Mer information finns på 
www.årsmöte.nu 
  
 —————————————————–——————-- 
 

Tis 29 apr  RAPPORT FRÅN 
 SSA:s ÅRSMÖTE 
SM3ZBB/Lars och SM3FJF/Jörgen 
berättar om utställningarna, föredragen och års-
mötesförhandlingarna i Vårgårda. Troligen har vi 
även med en kartong QSL-kort från årsmötet, som 
vi kan börja sortera. 
Klubbvärd:  SM3FJF/Jörgen 

 
 —————————————–——————————-- 

Lör 3 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, så försöker vi samordna 

transporterna till Utanede.  
 
 —————————————–——————————-- 

 
Tis 6 maj  VHF-TEST 
Vi fortsätter att köra VHF-testen från klubben. För 
Dig som är hemma finns möjlighet att 
köra SK3BG även på FM. 
 
Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl 20.00-
20.05, 21.00-21.05 och 22.00-22.05 på 
145.550 MHz.  
 
Det vi behöver är Din QRA-locator. Om 
Du inte har den, kontakta SM3HFD/Håkan, så 
ordnar det sig. 
Klubbvärd:  SM3UQO/Björn 
 
—————————————–——————————-- 

Tis 13 maj BYGGAFTON OCH  
 TAKTIKSNACK INFÖR  
 PORTABELTESTEN 
Del IV av IV 

 
Denna kväll bygger vi förhopp-
ningsvis det sista på klubbens 
rävsaxar och WinKeyer. Ditt pri-
vata byggprojekt torde också vara 
klart för att testas. 
 

(Forts. från sidan 4) 
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 Tis 3 jun SÄSONGSAVSLUTNING OCH  
 FÖRBEREDELSER INFÖR  
 MORGONDAGENS  
 AMATÖRRADIONS DAG 
Vi avslutar säsongen med korvgrill-
ning och trevlig samvaro i klubbloka-
len, samtidigt som vi planerar inför 
”Amatörradions Dag” den 6 juni.  

 
Finns tid, så fort-
sätter vi med 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: SM3FJF/Jörgen 
  
 —————————————–——————————-- 

 
Fre 6 juni AMATÖRRADIONS DAG 2008 
 
Se separat artikel på  
sidan 7. 
 
  

(Forts. från sidan 5) 

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! 

Från weekendutbildningen hösten/vintern 2007. 
SA3AZM/Mikael, SM3CER/Janne,  
SA3AZA/Ritva, SM3FJF/Jörgen,  

SA3AYZ/Sture och SM3ESX/Christer 

NY VICE DL3 

SM3ZBB/Lars 
har  
utsett 
SM3KYH/Lars 
Nyberg till sin  
vice  
distriktsledare. 
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Som ni ser var intresset stort bland de som lyssnade på  
SM3TLG/Hans föredrag om ”Isbjörnarnas land” den 4 januari. 

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 aktivite-
ten globalt. I år inföll dagen den 
18 april. Något för tidigt för oss 
här uppe i norr kanske.  
 
Inom Sverige har SSA försökt 
samordna dagen inom landet 
utan att lyckas. Nu 
ska vi åtminstone 
försöka hålla en 
gemensam dag 
inom Distrikt 3. 
 
Den 6:e juni är 
” Fö ren i nga rnas 
Dag” och även Sveriges national-
dag. Då kan vi förvänta oss att 
mycket folk är i rörelse, för att ta 
del av lokala aktiviteter på denna 
helglediga dag.  
 
För åttonde året i rad, gör 
SK3BG en satsning på att infor-

mera om amatörradio. I år blir 
det på Nationaldagen, som också 
är  ”Föreningarnas Dag” i Sveri-
ge. 
 
SK3BG ställer ut i centrum på 
den gröna ytan vid Vängåvan och 
Esplanaden. Vi kommer att mon-
tera upp vårt utställningstält med 

radioutrustning och anten-
ner. Vi har broschyrmateri-
el, rollups, tidningen QTC 
m.m.  
 
Vi finns på plats mellan  

11.00 – 16.00  
 
Vi behöver operatörer till 

både HF, VHF och satellitkörning.  
 
 Anmä l  D ig  sna ra s t  t i l l 
SM3ESX/Christer på 060-56 12 
85 / 070-312 32 76 eller till 
SM3FJF/Jörgen på 060-313 25 
/ 070-394 17 45. 

AMATÖRRADIONS 
DAG 2008 

•  70-repeatern har flyttats till 
samma QTH som 2 m-
repeatern på Alnön 

•  Effekten har höjts till 25 
Watt och antenn är 4 stack-
ade dipoler på 55 m höjd. 

•  Repeatern är bärvågsstyrd 
och utan identifiering för 
tillfället. 

•  2 m- och 70-repeatern 
kommer att länkas ihop 
med en gemensam logik. 

•  Frekvens: RU384 (RU8)  
RX 433,200 MHz  
TX 434,800 MHz 
 
73 de SM3EFS/Lennart 

INFO OM 70 CM  
REPEATERN 

GLÖM INTE! 
 

Bulletinen och  
SK3BG-nytt 

 

Söndagar kl 21.00 på RV58  

SK3BG:s MASKOT 

Sundsvalls Radioamatörer har fått en 
ny maskot. Hon heter Irma och  bor till-
sammans med SM3EXM/Erik och 
Emerenciana. Naturligtvis är hon med-
lem i klubben och betalar medlemsavgift 
som alla andra. 
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Söndagen 18 maj 2008 
VÅROMGÅNGEN 
 
Söndagen 17 augusti 2008 
HÖSTOMGÅNGEN 
 
Vid fjolårets distriktsmöte  på vå-
ren utmanade SK3BG i Sunds-
vall, distriktets övriga klubbar i 
portabeltesten. Vi vann vårom-
gången och kom god tvåa i 
höstomgången. 
 
Nu satsar vi i Sundsvallsklub-
ben igen och vi ska väl vinna 
både vår- och höstomgång-
en, eller hur? 

- - - - - - - - 
Portabeltesten är en tävling som 
passar nybörjare såväl som ruti-
nerade. Med små medel kan vem 
som helst få 
en fin place-
ring, om man 
bara håller ut 
i fyra timmar. 
Det är dess-
utom 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 fjär-
ran.  

- - - - - - - - 
VÅROMGÅNGEN 
Vårens portabeltest äger rum 
söndagen den 18 maj kl. 
07.00-11.00 UTC. 
 
Du som deltagit med egen signal 
anmäler det till SM3ESX/ 
Christer senast den 24 maj. 
Sundsvalls Radioamatörer kom-
mer sedan att sända en lista till 
DL3 över de klubbmedlemmar 
som deltagit i portabeltesten. 
  
Sundsvalls Radioamatörer plane-
rar att delta 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 sker sön-
dagen den 17 augusti kl. 
07.00-11.00 UTC. 

  - - - - - - - - 
TÄVLINGSREGLER FÖR 
DISTRIKTS 3:s 
KLUBBTÄVLING  
Se också reglerna för porta-
beltesten 
 

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 klubb-
medlemmar som deltager i porta-
beltesten 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. 
6 Deltagande klubb kan tillgodo-
räkna 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 klubbtäv-
ling bedöms utifrån uppnått re-
sultat i portabeltesten och antal 
deltagande medlemmar i propor-
tion till klubbens storlek. En liten 
klubb kan därmed hävda sig mot 
en stor. 
9 SSA:s HF-tävlingsledare, 
SM3CER/Janne är enväldig do-
mare och utser vinnande klubb. 
10 Vinnaren i klubbtävlingen 
publiceras på distriktets webb-
plats. 

- - - - - - - - 

 I skrivande stund planerar 
SK3BG, att även i år, köra porta-
beltesten från Björkön. Var och 
en tar med sig egen förtäring.  
Alla är varmt välkomna. 

- - - - - - - - 
REGLER FÖR  
SSA PORTABELTEST 
Dates 2008: 
Våromgången:  
May 18,  
0700 - 1100 UTC 
Höstomgången:  
August 17,  
0700 - 1100 UTC 
 
Frequencies: 
CW: 3525 - 3575 and 
7010 - 7040 kHz. 
SSB: 3600 - 3670 and 
7060 - 7090 kHz. 
 
Mode:   
CW and/or SSB. 
 
Classes: 
Only portable stations are allowed to 
participate. 
    • Single Operator - CW      
    • Single Operator - SSB     
    • Single Operator - Mixed   
    • Multi Operator - CW       
    • Multi Operator - SSB  
    • Multi Operator - Mixed    

SSA PORTABELTEST 2008 

NYTÄNKANDE 

I styrelsen arbetar vi ständigt 
med att utveckla klubben. Vi vill  
locka till oss nya medlemmar och 
naturligtvis ta hand om dig som 
redan är medlem. Vi diskuterar 
och testar olika idéer. Just nu har 
vi tankar på att videofilma utbild-
ningar.  

 
Du som har 
tillgång till 
v i d e o u t -
rustning och 
kan tänka 
dig att hjäl-
pa oss och 
göra en in-

spelning, kontakta SM3ESX/
Christer eller SM3FJF/Jörgen. 
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Vi hälsar följande medlem-
mar välkomna till klubben: 

 
SM3AYZ 
Sture Grund 
Solumnshamn 279 
833 96 Härnösand 
0611-700 17 
070-536 07 67 
sture.grund@spray.se 
 
SM3AZA 
Ritva Aspelin  
Alarnäset 255 
833 96 Strömsund 
0670-810 10 
ritva123@bredband.net 
 
SM3AZM 
Mikael Aspelin  
Alarnäset 255 
833 96 Strömsund 
0670-810 10 
stala@bredband.net 
 
Torbjörn Svahn 
Centrumvägen 81 A 
860 35  Söråker 
070 - 304 32 36 
 
Anders Bergqvist 
Tunavägen 28 A 
862 32  Kvissleby 
075 - 242 22 23 
070 - 692 21 22 
andersbergqvist107 
@hotmail.com 
 
Cor Buissant des Amorie 
Gårlehöjden 239 
880 30  Näsåker 
0621 - 201 13 
073 - 038 71 81 
cdba@tele2.se  
 

NYA MEDLEMMAR 

NY POST- ELLER  
MAILADRESS 

SA3AYL 
Maria Skjevik 
maria@pointpartner.se 
 
——————————- 
 

SA3AKY 
Fredrik Malmquist 
Artillerigatan 27, 2 tr 
871 41 Härnösand 
fredrik85@harnosand.org 
 

——————————- 
 

SM3WUA 
Kent Eriksson 
sm3wua@hotmail.com 
 

——————————- 
SM3XCG 
Inga-Lena Svedberg 
sm3wua@hotmail.com 

Om du meddelat ny adress eller 
skickat något bidrag till oss som 
inte kommit med, så beror det på 
att vi har ett haveri  på en av 
våra  datorer just nu. 
 
73 de SM3LIV/Ulla  

URSÄKTA OSS…. 

Vi gratulerar till den nya  
signalen: 

 

SA3AYZ  
Sture Grund 
Härnösand 

 
SA3AZA  

Ritva Aspelin 
Strömsund 

 
SA3AZM  

Mikael Aspelin 
Strömsund 

GRATTIS TILL  
SIGNALEN 

Sundsval ls Radioamatörer, 
SK3BG säljer bingolotter, för att 
delfinansiera klubbens verksam-
het. Stöd klubbens verksamhet 
genom att abonnera på bingo-
brickor och få dem direkt hem i 
brevlådan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

BINGOLOTTO 

STYRELSEMÖTEN 

Under år 2008 hålls normalt sty-
relsemöten 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 


