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SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER
Den första snön har kommit och
större antennprojekt torde få
vänta till våren. Men nu har du
chansen att vara aktiv på klubben
och på amatörradiobanden istället.
Kanske kan den nya Diplom Kommun-Jakten eller SOTA vara något för dig. SM3ESX/Christer
och SM3FJF/Jörgen berättade
om Summits on the Air, SOTA, i
september och på distrikt 3 mötet berättade också SM3TLG/
Hans om ”Jakten på bergstoppar”.
I februari kommer SM3FJF/
Jörgen att berätta om den nya
Diplom Kommun-Jakten. Men du
som inte kan vänta till dess, kan
läsa mer om Kommun-Jakten på
Internet.

Från distrikt 3 mötet i Sundsvall den 4 oktober 2008

http://www.kommun-jakten.se

Portabeltest /17 aug/
Sju av klubbens amatörradiosignaler var aktiva i höstomgången
av portabeltesten. Det var
SK3BG med operatörerna
SM3CER/Janne, SM3CWE/
Owe, SM3ESX/Christer. Vidare hördes SM3BEE/George,
SM3GBA/Sven-Erik,
SM3GQP/Gullik, SM3YRC/
Curt, SD3A/Jörgen och SI3A/
Ulla. Totalt deltog 76 signaler i
hela Sverige, vilket är rekord för
höstomgången. SK3BG vann
första plats i klassen, Multi Operator – Mixed.
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GRATTIS
säger vi till
Janne, Owe
och Christer!

Säsongsstart /26 aug/
Den första träffkvällen efter sommaruppehållet, samlade ett 20tal medlemmar.
VHF-test /2 sep/
Nu är vi igång från klubben i
VHF-testen.

SM3FJF och SM3LIV

Summits on the air, SOTA
/9 sep/
I Veta Mera serien berättade
SM3ESX/Christer och
SM3FJF/Jörgen om årets nyaste utmaning, nämligen att köra
radio från bergstoppar.
Kvartalsmöte /16 sep/
Under kvartalsmötet blickade vi
tillbaka på vad som hänt sedan
förra kvartalsmötet, men vi tittade också framåt.
BS7H DX-pedition /23 sep/
Det var stort intresse när vi visade DVD-filmen om DX-peditionen
till BS7H, Scarborough Reef.
(Forts. på sidan 2)
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(Forts. från sidan 1)

Byggafton /30 sep/
Denna kväll löddes ett antal koaxialkontakter.
Distrikt 3 möte /4 okt/
Sundsvalls Radioamatörer stod
som värd för hösten distrikt
3 möte, som samlade 30 sändaramatörer från distriktet.

Till ny distriktsledare valdes
SM3PZS/Per-Erik. Mer info om
vår nye distriktsledare hittar du i
QTC nr 11 sidan 41.
Mötet avslutades med ett föredrag om Summit on the Air,
SOTA, av SM3TLG/Hans.
Ett antal bilder från distrikt 3
mötet finns på
www.sm3liv.se/
galleri081004.htm
VHF-test /7 okt/
Vi fortsätter att vara QRV i VHFtesten.
Antennberäkningar
och
byggafton /14 okt/
Denna kväll handlade Veta Mera
om antennberäkningar. Det var
fullsatt i klubblokalen då
SM3ESX/Christer med flera
diskuterade antennteorier och
antennberäkningar.
Träffkväll /21 okt/
De QSL-kort som skulle sorteras
kom redan i början av oktober,
QRX nr 4/2008 2008-11–08

SM3TLG/Hans visar ett handgjort diplom i glas från
Skottland, ”Schack Sloth” , som han var den förste i Sverige
att erhålla efter att ha uppnått 1000 poäng.
så de var redan färdigsorterade.
Kvällen ägnades istället åt
”amatörradiosnack”.
Byggafton /28 okt/
Intresset för att bygga är stort
och denna kväll byggdes det dipolantenner under ledning av
SM3ESX/Christer.

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
QRX nr 1/2009 kommer att
tryckas i slutet av januari månad.

STYRELSEMÖTEN
Under år 2009 hålls styrelsemöten normalt andra 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

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

Manusstopp är söndag den
11 januari 2009.

SM3FJF och SM3LIV
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Fre 21 nov VINTERFEST
Är du intresserad?
Anmälningstiden har gått ut,
men kolla med SM3ESX/
Christer, om det finns några
platser kvar.
———————————————Tis 25 nov KVARTALSMÖTE
Styrelsen presenterar bland annat vinterns program samt rapporterar om det projektarbete som pågår i styrelsen.

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 11 nov

”VETA MERA”
LoTW- Logbook of the World
Vi går igenom hur man
ansöker om LoTW samt
visar hur man laddar

upp sina filer.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
————————————————————————Lör - sön 15 - 16 nov
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del II av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs
för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
——————————————–—————————--

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 2 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 under fem minuter vid
fyra tillfällen, kl 19.30, 20.30,
21.30 och 22.30 på 145.550
MHz.
Det vi behöver är Din QRAlocator. Om Du inte har den,
kontakta SM3HFD/Håkan så ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart
————————————————————————Lör 6 dec

CW-KURS, del V
Samling för deltagarna i
självstudiekursen i telegrafi.

————————————————————————-

Tis 18 nov INSTÄLLT
Vi vilar oss inför fredagens fest.
——————————————–————————-—QRX nr 4/2008 2008-11–08

SM3FJF och SM3LIV

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

Tis 9 dec

STUDIEBESÖK –
NMC SUNDSVALL
Denna träffkväll förflyttar vi oss till TeliaSoneras
övervakningscentral, NMC Mobile i Birsta.
Adress:

Antennvägen 2, Birsta

Vi träffas:

18.45 PRICK! Visningen börjar
19.00 (då är det för sent att komma)

Anmälan:

Obligatorisk föranmälan
till SM3GSK/Classe på
telefon 070 - 592 23 02
eller via mail
sm3gsk@ssa.se

OBS!
Max 25 deltagare.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
————————————————————————Tis 16 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
—————————————————————————
TRETTONDAGSAFTON
FÖREDRAG OM PÅSKÖN STENSTODERNAS Ö,
AV SM3TLG/HANS
Vår sedvanliga träff i samband med jul- och nyårsfirandet förlägger vi i år till trettondagsafton.

Tis 13 jan
SÄSONGSUPPTAKT
Vi startar upp säsongen lite lugnt och
dricker en kopp kaffe och blickar tillbaka på året som gått. Vi diskuterar
kommande projekt, både på hemmaplan och tänkbara projekt för klubben.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
————————————————————————Tis 20 jan

VIDEOAFTON –
DX-PEDITIONER
TILL 3B7C och 3B9C
Denna träffkväll får vi se
DVD-filmer från två DXpeditioner.
Dels får vi se DX-peditionen
till 3B9C Rodrigues Island i
maj 2004 och DX-peditionen
till 3B7C St Brandon i
september 2007.
Klubbvärd:

————————————————————————Tis 27 jan

VETA MERA – QSL-KORT
DEL I (II)
Hur gör jag ett eget bra QSL-kort? Var kan jag beställa QSL-kort?
Vilken information ska/måste finnas på
QSL-kortet? Vilka övriga uppgifter bör stå
på ett QSL-kort?

Mån 5 jan

SM3TLG/Hans från
Söderhamn gästar oss
igen.
Denna gång berättar
han och visar bilder från
sin resa till Påskön, februari 2008. Påskön
”världens mest avlägsna
bebodda ö”.
Hans avslutar föredraget med några bilder och
kommentarer från Kommun-Jakten och om SOTAaktiviteter (SOTA Summit On The Air).
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
————————————————————————QRX nr 4/2008 2008-11–08

SM3FJF och SM3LIV

SM3NXS/Sten

Ja, frågorna är många.
Denna första VETA
MERA kväll om QSLkort går vi igenom förutsättningarna.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
————————————————————————Tis 3 feb

RESEBERÄTTELSE FRÅN
MARCONIMUSEET, ITALIEN
SAMT VHF-TEST

SM3JQU/Per berättar och visar bilder från sitt
besök på Marconimuseet i augusti 2008.
Vi fortsätter därefter att köra VHF-testen från klubben. För Dig som är hemma finns möjlighet att
köra SK3BG även på FM.
(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 4)

Vi lyssnar under fem minuter vid två tillfällen,
kl 21.30 och 22.30 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

Anmälda sändaramatörer i Sundsvalls kommun:
SL3ZR FRO Sundsvall,
SA3ADT/Roland, SA3ASB/Tommy,
SM3CER/Janne, SM3JVJ/Lars,
SM3KAF/Bo, SM3UQO/Björn,
SM3WML/Christian, SM3XUD/Lars

————————————————————————-

Anmälda sändaramatörer i Timrå kommun:
SM3DTQ/Inge, SM3YRC/Curt

Tis 10 feb

Klubbvärd:

VETA MERA QSL-KORT
DEL II (II)
Historik om QSL-kort.
Exempel på rara QSLkort.

Hur skickar jag QSL-korten.
QSL-märken - vad är det?
Denna VETA MERA kväll följer vi upp ev. frågeställningar
från föregående träffkväll om
QSL-utformningen.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart

SM3NXS/Sten

————————————————————————Tis 24 feb

VETA MERA – LOGGPROGRAM
SM3FJF/Jörgen och
SM3CER/Janne berättar om aktuella loggprogram.

Vilka loggprogram finns? Gratisprogram? Program att köpa?

————————————————————————-

Hur använder jag loggprogrammen? Vilka loggprogram lämpar sig bäst för contest?
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

Tis 17 febr DIPLOM KOMMUN-JAKTEN

————————————————————————-

SM3FJF/Jörgen och SM3CER/Janne berättar
om denna nytillkomna amatörradioaktivitet på 80
metersbandet.

Tis 3 mars VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-testen från klubben. För
Dig som är hemma finns möjlighet
att köra SK3BG även på FM.

Den 1 oktober 2008 startade Diplom KommunJakten och är öppen för alla radioamatörer.
222 av Sveriges 290 kommuner är vid
skrivande
stund
aktiva
med sändaramatörer.
68 kommuner
saknas. Inom
3:e distriktet saknas för närvarande aktivitet från
följande kommuner i Jämtlands län, Berg- , Härjedalen- och Åre kommun och från Västernorrlands
län Ånge kommun. Däremot förekommer ändå aktivitet från dessa kommuner, främst då av mobila
sändaramatörer.
Denna kväll berättar vi ingående hur Du kan bli
aktiv i Diplom Kommun-jakten.
I skrivande stund är det 647 signaler som anmält
sitt intresse i Diplom Kommun-Jakten.
QRX nr 4/2008 2008-11–08
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Vi lyssnar under fem minuter vid
fyra tillfällen, kl 19.30, 20.30,
21.30 och 22.30 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 10 mars MANUAL FÖR
RADIOKÖRANDE
Vi hjälps åt att skriva en enkel
manual för att köra kortvågsQSO:n från klubbens radiostation.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
——————————————–—–———————(Forts. på sidan 6)
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Tis 31 mar

(Forts. från sidan 5)

Tis 17 mar

ÅRSMÖTE
PÅ SK3BG
Härmed kallas du till årsmöte. Se
separat kallelse på sidan 8.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart

KÖRA RADIO FRÅN KLUBBEN
Vi visar hur du kan
köra radio från klubben och använder då
den manual, som vi
tillsammans
skrivit
ihop.

————————————————————————Klubbvärd:

Lör - sön 21 - 22 mar
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 6.

SM3NXS/Sten

————————————————————————-

————————————————————————Tis 24 mar MANUAL FÖR
RADIOKÖRANDE
Vi fortsätter att skriva en enkel manual för kortvågskörande från klubbens
radioutrustning.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe

Tis 7 apr
VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-testen från
klubben. För Dig som är hemma finns
möjlighet att köra SK3BG även på
FM.
Klubbvärd:
SM3UQO/Björn
————————————————————————-

————————————–———————-————-

WEEKENDUTBILDNING 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.

QRX nr 4/2008 2008-11–08

Undervisningen sker i Sundsvalls
Radioamatörers klubblokal i
Sidsjön, Sundsvall.
Grundkunskaper:
Grundskolans matematik för
årskurs 9.
Kursavgift:
600 kronor (vid 10 deltagare)
Deltagarantalet begränsas till 15
personer.
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.
Övriga avgifter:
•
Avgift för prov och utskrift
av certifikat tillkommer efter avslutad utbildning.

•
•
•

Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
CD-skiva
Block och penna

Information/Anmälan
För ytterligare upplysningar
och anmälan ring
Christer Byström, SM3ESX
telefon 060 - 56 12 85
eller via mail
sm3esx@telia.com
Jörgen Norrmén, SM3FJF
telefon 060 - 313 25
eller via mail
sm3fjf@ssa.se

Utbildningskassens innehåll:
Läroboken
Bli Sändaramatör - Grundutbildning
•
Trafikhandboken
•

SM3FJF och SM3LIV
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BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO
För Dig som vill prenumerera
på Bingolottobrickor är det enklast att Du kontaktar
SM3KAF/Bosse
på telefon
060 - 55 29 49.

Sundsva lls Radio a matöre r,
SK3BG, säljer bingolotter för att
delfinansiera klubbens verksamhet.
Stöd klubbens verksamhet genom att abonnera på bingobrickor och få dem direkt hem i
brevlådan.

Tänk på att alla har chansen att
vinna på sin bingobricka, medan SK3BG ALLTID VINNER
på varje såld bingolott.

UTGÅENDE QSL
Klubben skickar QSL-kort
följande datum:

15 feb, 15 maj,
15 sep, 15 nov.
Glöm inte att
frankera
med QSL-märke.

ON6UQ/Marcel

SI9AM
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 hösten 2008
4 september
Arbetseftermiddag/kväll på
SI9AM, med uppgradering av
programvaror i datorerna.
9-10 september
Gästbesök, där SI9AM aktiverades av SM5EZN/Birger och
Birgitta.
20-21 september
SAC-CW Contest kördes av
SM3CER/Janne, SM3CVM/
Lars, SM3EAE/Lars, SM3FJF/
Jörgen,
LA7JKA/OH8PB/
QRX nr 4/2008 2008-11–08

night and not exciting
enough to stay awake,
except during the contest of course…
… So guy’s, we will recommend your site to all
ON4ACA/Jozef
radio amateurs by putting some info on our
website
and
will write a story to the
Jukka, SM3VLC/Thomas och
Belgian
union
of radio amateurs.
SM3BQC/Arne. Under 24 timThey will put it on the global webmar kördes 1718 QSO:n.
site as an announcement and as a
story. I send you the website info
23-27 oktober
later on.

Gästbesök på SI9AM
av
ON6UQ/Marcel och ON4ACA/
Jozef. Under deras 5 dagars besök hann de med att köra drygt
3300 QSO:n, varav 1500 QSO:n i
CQ WW SSB Contest.
ON6UQ/Marcel skriver

We will thank all of you for making
this week unforgettable for us…
…The equipment did a fantastic job
and the antennas are really good.
The last evening we worked on 10
MHz a lot of Japan and NA in the
same period, almost unbelievable. Lowbands were very quiet at

SM3FJF och SM3LIV

… Mer om deras reseberättelse

och bilder finns nu att läsa på
www.si9am.se

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.

(Forts. på sidan 9)
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NY POST– ELLER MAILADRESS
NYTT MOBILNUMMER
SM3CEJ
Håkan Jansson
hakan.janson@telia.com
———————————

MEDLEMSAVGIFT FÖR ÅR 2009

SM3HJQ
Valter Bruce
Pl 416
841 96 Erikslund

Nu är det dags att betala
årsavgiften för år 2009
till klubben.

———————————SM3CXS
Jörgen Svensson
sm3cxs@gmail.com
Mobil 073-021 91 62

SM3NSK
Patrik Sjödin
patrik@sjodins.st
———————————-

————————–—-—
SM3EVR
Tord Julander
tord@julander.se

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 2009 är 250 kronor för
fullt betalande medlemmar och 125 kronor
för studerande/värnpliktiga.

———————————

För Dig som hämtar hem tidningen direkt
från nätet, skickar klubben bara inbetalningskortet, såvida du inte meddelar annat.

SM3FEH
Gunnar Sundell
Hallsta 332
841 92 Ånge

Klubbens plusgiro är

79 16 23-2

———————————

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2009
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:

Tisdagen den 17 mars 2009

Tid:

Klockan 19.30

Plats:

Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!

QRX nr 4/2008 2008-11–08
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NYA MEDLEMMAR

Välkommen till Sundsvalls
Radioamatörer
Ola Nilsson
Anneforsvägen 13
821 41 Bollnäs
0278-61 12 35
070-375 95 84
ola.nilsson@helsingenet.com
———————————
Håkan Rydfjord
Bågevägen 120
856 52 Sundsvall
060-10 25 66
070-248 71 68
hakan.rydfjord@telia.com
———————————

QRX nr 4/2008 2008-11–08

Ove Sjödin
Offerdalsvägen 14 A
835 31 Krokom
0640-628 39
070-298 42 29
ove.sjodin@familjen.com
———————————
Martin Starkman
Rabo 3555
821 95 Bollnäs
073-806 85 31
martin@starkman@hotmail.com

———————————
Håkan Sundström
Färgargränd 2, 4 tr
831 51 Östersund
063-12 73 50
070-355 11 55
enamandus@hotmail.com
(Forts. från sidan 7)

SI9AM

även se bilder från de aktiviteter
som har förekommit.

Bokning av SI9AM
För mer information kontakta
SM4FJF/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

Mer info
På webbplatsen www.si9am.se
får du kontinuerlig information
om vad som är på gång. Du kan

SM3FJF och SM3LIV
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