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Ljusare tider 
Tro det eller ej, men vi går fak-
tiskt mot ljusare tider. Nu känns 
det lättare att ta nya tag, oavsett 
det gäller lite tråkigare arbets-
uppgifter, eller roliga, såsom att 
planera för nya amatörradiopro-
jekt. Kom till klubben på tisdagar-
na och inspirera andra och/eller 
låt dig inspireras av andra radio-
amatörer.  
 
Vad vill du ha? 
I styrelsen arbetar vi med att få 
fler besökare på träffkvällarna 
och behöver få tips och idéer om 
vad du vill göra på tisdagkvällar-
na på klubben. Skicka ett mail till 
någon i styrelsen, om du kommer 
på något, som du saknar. 
 
Val av ny ordförande i SSA 
Med QTC nr 2 bör du ha fått en 
röstsedel för poströstning av ny 
ordförande i SSA. Kandidaterna 
finns presenterade i QTC. Lägg 
din röst på den som du tror är 
den bäste att leda SSA framåt. 
 
Nya frekvensband 
Glädjande kan vi på SSA:s webb-
plats läsa, att vi har fått tillgång 
till frekvensbandet 50 - 52 MHz 
och från och med den 1 april har 
vi även tillgång till frekvensban-
det 7,1 - 7,2 MHz. 
 
Summering av vinterns  
aktiviteter 
LoTW /11 nov/ 
Det blev inte riktigt som vi tänkt 
oss. Alla de handlingar som krävs 
för ansökan är ännu inte klara, så 

denna kväll blev det en allmän 
diskussion om allt möjligt. 
 
Weekendutbildning 
/15-16 nov/ 
Vi gratulerar  
Martin , Ola, Håkan  och Ove.  
Läs mer på sidan 10. 
 
Vinterfest /21 nov/ 
Det har nu blivit lite av en tradi-
tion med en fest i slutet av året. 
Styrelsen dukade upp till en un-
derbar buffé i klubblokalen. Efter 
att ha avnjutit den goda maten, 
var det dags för lotteriet. Som 
vanligt var det många vinster och 
de allra flesta fick någon vinst 
med sig hem denna kväll. 
 
Kvartalsmöte /25 nov/ 
Under kvartalsmötet presentera-
des klubbens ekonomi, dessutom 
diskuterades förslag på eventuel-

la inköp under 2009. SK3BG 
webbplats kommer under 2009 
att tas över av SM3ZBB/Lars. 
SM3CER/Janne fortsätter med 
contestsidorna. Ett förslag på re-
videring av klubbens stadgar 
kommer att presenteras fram-
över. Vidare framkom vissa för-
slag på klubbaktiviteter. 
 
NMC / 9 dec/ 
Denna kväll tog SM3GSK/
Classe med oss till TeliaSoneras 
övervakningscentral, NMC Mobile 
i Birsta. Det var tio amatörer som 
hörsammat inbjudan. Först fick 
vi, via en bildpresentation, en 
övergripande information. Däref-
ter fick vi  gå in i övervaknings-
centralen och följa arbeetet. Ett 
varmt tack till  SM3GSK/
Classe, som ordnade detta stu-
diebesök. 

(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 Plusgiro: 79 16 23-2  

I väntan på att få sätta sig till bords. 
Några av festdeltagarna på vinterfesten. 
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Säsongsavslutning /16 dec/ 
Vi var ett 20-tal amatörer som  avslutade säsongen 
på klubben  med  glögg, lussekatter och pepparka-
kor. 
 
Påskön /5 jan/ 
Ytterligare en tradition är SM3TLG/Hans, som bru-
kar besöka oss runt trettondagen och berätta  från 
någon av sina resor. Denna gång fick vi höra honom 
berätta om Påskön - Stenstodernas  ö - Påskön, som 
är världens mest avlägsna bebodda ö.  
Hans avslutade kvällen med att 
visa bilder både från Kommun-
Jakten och  SOTA-aktiviteter. 
 
Tack Hans för ett mycket int-
ressant föredrag. Välkommen 
tillbaka!  
 
Säsongsupptakt /13 jan/ 
Ett tiotal medlemmar samlades denna första träff-
kväll på det nya året och utbytte tankar och erfaren-
heter. 

(Forts. från sidan 1) 

SM3TLG/Hans håller i ett mycket rart  
SK3BG QSL-kort, som klubben fått  

från CEØ/SM0AGD/Eric,  
som var på Påskön redan 1972. 

3B7C och 3B9C /20 jan/ 
SM3EVR/Tord hade tagit med sig  DVD-filmer 
från DX-peditioner, som vi tittade på. Tord avslu-
tade kvällen med att berätta om Kommun-Jakten 
och visade hur man använder det speciella logg-
programmet som är framtaget, för att man ska 
kunna hålla rätt på vilka kommuner man kört. 
 
QSL-kort /27 jan/ 
20 personer samlades för att under ledning av 
SM3FJF/Jörgen diskutera utformningen av 
QSL-kort. Jörgen började kvällen med att berät-
ta om QSL kortens historia. Det som gjorde den-
na kväll extra intressant var, att alla närvarande 
bidrog med sina egna erfarenheter. Frågorna var 
många, men även svaren var många. 
 
Marconimuseet /2 feb/ 
Ca  15 amatörer samlades för 
att höra SM3JQU/Per berätta 
om sin resa till Italien och Mar-
conimuseet. Tack Per för  ett 
intressant föredrag. 
 
QRX som pdf 
På klubbens webbplats 
www.sk3bg.se kan du hämta hem klubbtid-
ningen 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  
 
QRX nr 2/2009 kommer att tryckas i mitten av 
maj månad.  
 
Manusstopp är  fredag den 1 maj 2009. 

 

GLÖM INTE! 
 

SSA-Bulletinen och  
SK3BG-nytt 

 
Söndagar kl 21.00  

på RV58  
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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 10 feb VETA MERA - QSL-KORT  
 DEL II (II) 
Historik om QSL-kort. Exempel på rara QSL-kort. 

 
Hur skickar jag QSL-

korten. QSL-märken - vad är 
det? 

Denna VETA MERA - kväll 
följer vi upp ev. frågeställ-
ningar från föregående träff-
kväll om QSL-utformningen.  
Klubbvärd:  SM3EFS/Lennart 
 
————————————————————————- 
 
Tis 17 febr DIPLOM KOMMUN-JAKTEN och 

FÖRBEREDELSER INFÖR 
RALLYSAMBANDET 
Klockan 19.00 prick börjar vi 
med en genomgång med de 
funktionärer som ska delta i 
sambandet vid rallytävlingen 
”Stjärnsvängen” i Liden. 

Därefter berättar SM3FJF/Jörgen och SM3CER/
Janne om den nytillkomna amatörradioaktiviteten 
Diplom Kommun-Jakten på 80-metersbandet. 
 
Den 1 oktober 2008 startade Diplom Kommun-
Jakten, som är öppen för alla radioamatörer. 244 
av Sveriges 290 kommuner är vid skrivande stund 
(2009-02-04) aktiva med sändaramatörer. 46 kom-
muner saknas. Inom 3:e distriktet finns aktivitet 
från samtliga kommuner. Stor aktivitet förekommer 
dessutom från mobila sändaramatörer i olika kom-
muner. 

 
Denna kväll 
berättar vi in-
gående hur Du 
kan bli aktiv i 
Diplom Kom-
mun-jakten. 
 
I skrivande 
stund är det 

846 signaler som anmält sitt intresse i Diplom 
Kommun-Jakten. 
 
Anmälda sändaramatörer i Sundsvalls kommun: 
SL3ZR FRO Sundsvall, 
SA3ADT/Roland, SM3AF/Sten, SA3ASB/
Tommy, SM3CER/Janne, SM3JVJ/Lars,  
SM3KAF/Bo, SM3UQO/Björn,  
SM3WML/Christian, SM3XUD/Lars 
 
Anmälda sändaramatörer i Timrå kommun: 
SM3DTQ/Inge, SM3YRC/Curt 
 
Klubbvärd:  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 logg-
programmen? Vilka logg-
program lämpar sig bäst 
för contest? 
Klubbvärd:  SM3FJF/Jörgen 
 
————————————————————————- 
 

(Forts. på sidan 4) 
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Tis 24 mar MANUAL FÖR  
 RADIOKÖRANDE 
Del II av II.  
Vi fortsätter att skriva en enkel 
manual för kortvågskörande från 
klubbens radioutrustning.  
 
Klubbvärd:  SM3GSK/Classe 
 
————————————–———————-————- 
 
Tis 31 mar KÖRA RADIO FRÅN KLUBBEN 

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

 
Klubbvärd: SM3NXS/Sten 
 
————————————————————————- 
 
Lör 4 apr DISTRIKTSMÖTE I 
  TREDJE DISTRIKTET 
 PÅ HOLA 
 FOLKHÖGSKOLA 
Vårens distriktsmöte i tredje distriktet 
arrangeras av Ådalens Sändaramatörer, 
SK3IK. 
Vägbeskrivning till Hola Folkhögskola 
hittar du på http://www.hola.se/ 
————————————————————————- 
 
Lör 4 apr SI9AM ÅRSMÖTE PÅ HOLA 
   FOLKHÖGSKOLA 

Härmed kallas du till årsmöte för 
SI9AM. 
 
Platsen är Hola Folkhögskola i Nyland, 
Kramfors. Vi börjar ca 14.30, d.v.s. 
direkt efter distriktsmötet håller vi års-
möte för SI9AM.   

 
Vägbeskrivning , se ovan. 
Alla är välkomna att delta hälsar styrelsen i 
SI9AM. 
————————————————————————- 
 
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 
——————————————————— 

(Forts. på sidan 5) 

Lör 28 feb RALLY-  
 SAMBAND 
Sundsvalls Radioamatörer  
ansvarar för sambandet, när 
SMK Sundsvall  arrangerar 
”Stjärnsvängen”  i Liden. Vi 
behöver radiooperatörer. 
 
Vill du hjälpa till, kontakta SM3YRC/Curt på tele-
fon 060-803 35. 
————————————–———————-————- 

 
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.  
 
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 mar MANUAL  FÖR  
 RADIO- 
 KÖRANDE 
Del I av II. 
Vi hjälps åt att skriva en enkel 
manual, för att köra kortvågs- 
QSO:n från klubbens radiosta-
tion. 
Klubbvärd:  SM3ESX/Christer 

——————————————–—–———————- 
Tis 17 mar  
ÅRSMÖTE PÅ SK3BG 
Härmed kallas du till årsmöte.  
 
Se separat kallelse på sidan 7.  

Klubbvärd:  SM3EFS/Lennart 
————————————————————————- 
 
Lör - sön 21 - 22 mar  
WEEKENDUTBILDNING I  
AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del I av II.  
SK3BG anordnar veckoslutskurs 
för amatörradiocertifikat i klubb-
lokalen i Sidsjön.  
Se separat artikel på sidan 7. 
————————————————————————- 

(Forts. från sidan 3) 



QRX nr 1/2009  2009-02–07      SM3FJF och SM3LIV                                                                                                                        5 

 

Tis 14 apr PIZZA-AFTON 
Vi träffas på klubben och äter 
gemensam ”middag”. Vi be-
ställer pizzor från någon av de 
restauranger som har utkör-
ning. Ganska säkert hittar vi 
något intressant att tala om. 
Klubbvärd: SM3NXS/Sten 
 
————————————–———————-————- 
 
Lör-Sön 18-19 apr SSA:S ÅRSMÖTE 
Täby Sändaramatörer hälsar oss välkomna till årets 
SSA:s årsmöte.  
Så här skriver de på sin webbplats - Under mottot 

"allt under ett tak" skall vi som år 2002 
träffas på Täby Park Hotel, som har 
allt som behövs.  
 
Om du eller medföljande vill lämna ho-
tellet, är det gångavstånd till Täby 
Centrum med bl. a. Kjell & Co, Clas 
Ohlson och simhall.  
 
Det går gott om tåg och bussar, med 

nattbussar dygnet runt. Med Roslagsbanan är du i 
Stockholm på under halvtimmen. 
 
Mer information hittar du på 
http://www.sk0mt.net/ssa2009.html 

—————————————-——————————- 
 
Tis 21 apr RAPPORT FRÅN SSA:s  
 ÅRSMÖTE 
SM3FJF/Jörgen och SM3LIV/Ulla rap-
porterar från årsmötet. De berättar och 
visar bilder från utställningarna, föredra-
gen och årsmötesförhandlingarna på sön-
dag. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
————————————–———————-————- 

Lör - Sön 25-26 apr  
WEEKENDUTBILDNING I  
AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del II av II.  
SK3BG anordnar veckoslutskurs 
för amatörradiocertifikat i klubb-
lokalen i Sidsjön.  
Se separat artikel på sidan 7. 
 
————————————–———————-————- 
 

(Forts. från sidan 4) Tis 28 apr VETA MERA -  
 VÅRA MÄTINSTRUMENT 
På kvartalsmötet under 
hösten 2008 efterfråga-
des utbildning om hur 
man använder de in-

strument, som vi har i vår lilla verk-
stadsdel i radiorummet.  
 
Denna kväll visar och berättar 
SM3ESX/Christer om funktionen 
och hur instrumenten kan använ-
das. 

Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
————————————–———————-————- 
Tis 5 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 under fem minuter vid fyra 
tillfällen, kl 19.30, 20.30, 21.30 och 
22.30 på 145.550 MHz.  
Klubbvärd:  SM3UQO/Björn  
 
————————————–———————-————- 
 
Tis 12 maj RÄVJAKT 
Nu bör kvällarna vara lite varmare och vi kan ge 
oss ut i omgivarna runt Sidsjön och testa våra kun-
skaper, när det gäller rävjakt. Förra året  byggde vi 
rävsaxar, som nu kommer till användning. Vi kons-
taterade efter förra årets minirävjakt, att  de flesta 

borde förfina sina kunskaper i kryss-
pejling.  
 
SM3EFS/Lennart och SM3ESX/
Christer leder även i år radiopejl-
orienteringen/rävjakten. 
Klubbvärd:  SM3EFS/Lennart  

 
————————————–———————-————- 
 
Sön 17 maj  SSA PORTABELTEST  
  VÅROMGÅNGEN 
Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vår tuf-
faste motståndare är Sollefteåklubben. Den här 
gången vinner vi eller hur? 
Vårens portabeltest äger rum  
Söndagen den 17 maj 
kl. 07.00-11.00 UTC. 
Regler hittar du på: 
www.sk3bg.se/contest 
————————————–———————-————- 

(Forts. på sidan 6) 



QRX nr 1/2009  2009-02–07      SM3FJF och SM3LIV                                                                                                                        6 

 

Tis 19 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 förslag. Vi är lyhörda 
och vill försöka anpassa verksamhe-
ten, så att den passar så många som möjligt.  
Kommer Du? 

 
Kvällen avslutas med en rapport från 
portabeltesten. Denna kväll berättar 
klubbens medlemmar själva om sina 
aktiviteter i portabeltesten. 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 

————————————–———————-————- 
 
Tis 26 maj SOTA - VÅRDKASEN  
 HÄRNÖSAND 
På kvartalsmötet hösten 2008 efterfrågades någon 
typ av portabelaktivitet. Denna afton tar vi våra 
portabla amatörradioutrustningar och åker till Här-
nösand och Vårdkasen. Vårdkasen är ett av de 
berg, som finns med i SOTA-förteckningen. Vi har 
nu chansen, att dels testa våra radiostationer, an-
tenner och portabla kraftkällor 
samt att delta i det mycket  popu-
lära SOTA. Var och en tar med 
egen förtäring.  
 
I början av maj får du mer infor-
mation om tider och ev. samåkning 
på SK3BG-nytt, på träffkvällarna på klubben på tis-
dagar samt på klubbens webbplats. 
 
Det är bilväg ända upp till toppen. 
 
Samordnare för aktiviteten är 
SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen.  
 
————————————–———————-————- 
 
Tis 2 jun SÄSONGSAVSLUTNING OCH  
 FÖRBEREDELSER INFÖR  
 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 

(Forts. från sidan 5) att köra SK3BG även på FM.  
 
Vi lyssnar under fem mi-
nuter 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: SM3FJF/Jörgen 
 
————————————–———————-————- 
 
Lör 6 jun AMATÖRRADIONS 
 DAG 
 
Se separat artikel på sidan 8. 
 
————————————–———————-————- 
 
Tis 7 jul  SOMMARÖPPET PÅ SK3BG MED  
 QSL-SORTERING  OCH  
 DIVERSE INFORMATION  

SM3FJF/Jörgen visar bilder från Ama-
törradions Dag den 6 juni, samt berättar 
om fjolårets sambandsuppdrag i Utane-
de och infor-
merar om det 
kommande sambandsuppdraget vid 
årets Diggiloo-föreställning den 18 juli. 

 
Träffkvällen avslutas med QSL-sortering. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
————————————–———————-————- 

Lör 18 jul RADIOSAMBAND I UTANEDE 
Läs mer på sidan 9. 
 
————————————–———————-————- 
 
Sön 19  jul BESÖKSSTATIONEN SI9AM 
Vi kör radio från SI9AM och visar besöksstationen 
för intresserade radioamatörer. Du 
är varmt välkommen att komma och 
köra några QSO:n.  
 
Mer information finns på  
webbplatsen  
www.si9am.se 
 
————————————–———————-————- 
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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! 

Sundsvalls Radioamatörer, 
SK3BG,  anordnar utbildning i 
amatörradioteknik.  
 
Utbildningen leder till Amatörra-
diocertifikat/licens, som ger till-
gång till samtliga amatörradiofre-
kvensband. 
 
Kursens målsättning: 
Att ge kursdeltagarna de kunska-
per och färdigheter som krävs, 
för att avlägga prov för amatör-
radiocertifikat/licens.         
 
Omfattning:  
4 kursdagar, fördelade över två 
veckoslut, med hemuppgifter 
mellan de olika veckosluten.  
 
Grundkunskaper:  
Grundskolans matematik för 
årskurs 9. 
 

Datum:  
21-22 mars och 25-26 april 
 
Plats: 
Sundsvalls Radioamatörers klubb-
lokal i Sidsjön. 
 
Kursavgift:  
600 kronor (vid 10 deltagare)   
I priset ingår SSA:s utbildnings-
kasse. 
 
Deltagarantalet begränsas till 15 
personer. 
 
Övriga avgifter:  
•  Avgift för prov och utskrift 

av certifikat tillkommer ef-
ter avslutad utbildning. 

 
 

Utbildningskassens innehåll: 
•  Läroboken Bli Sändar-

amatör - Grundutbildning 
•  Trafikhandboken 
•  Broschyrmaterial om ama-

törradiohobbyn 
•  Block och penna 

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

WEEKEND-
UTBILDNING I 

AMATÖR-
RADIOTEKNIK 

STYRELSEMÖTEN 

Under år 2009 hålls styrelsemö-
ten normalt andra måndagen i 
varje månad, med uppehåll un-
der 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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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 rekry-
tera 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 sam-
ordna dagen inom 
landet utan att 
lyckas. Nu ska vi 
åtminstone försöka 
hålla en gemen-
sam dag inom Di-
strikt 3. 
 
Den 6:e juni är ”Föreningarnas 
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 nionde året i rad, gör SK3BG 
en satsning på att informera om 
amatörradio. I år blir det på Na-
tionaldagen, som också är  
”Föreningarnas Dag” i Sverige. 
SK3BG ställer ut i centrum på 

Snart tackar vi för oss. Vi har nu 
skrivit QRX i 17 år (1992 - 2009) 
och före det i 5 år (1979 -1984). 
Just nu har vi skrivit 95 nummer. 
 
Vi känner nu att nya fräscha kraf-
ter måste ta vid, så att vi kan 
ägna oss åt att köra radio och i 
större utsträckning delta i olika 
amatörradioaktiviteter. Detta är 
vårt näst sista nummer av QRX. 
 
73 de  
SM3LIV/Ulla och  
SM3FJF/Jörgen 

SNART... 

EFTERLYSNING 

Sundsvalls Radioamatörer söker 
Dig som vill skriva ett informa-
tionsblad fyra gånger per år. För-
slag på innehåll får du från sty-
relsen, men du får gärna komma 
med egna idéer och naturligtvis 
uppmana medlemmarna att kom-
ma med bidrag. Utformning och 
layout får du själv bestämma. 
 
Hör snarast av dig till  
SM3ESX/Christer 

den gröna ytan vid Vängåvan och 
Esplanaden. Vi kommer att mon-
tera upp vårt utställningstält med 
radioutrustning och antenner. Vi 
har broschyrmateriel, rollups, tid-
ningen QTC m.m.  
 

Vi finns på plats mellan  
11.00 – 16.00  

 
Vi behöver operatörer till både 
HF-, VHF- och satellitkörning.  
 
Anmäl Dig snarast till 
SM3ESX/Christer på 
060-56 12 85 eller till 

SM3FJF/Jörgen på  
060-313 25. 

UTGÅENDE QSL 

Klubben skickar QSL-kort  
följande datum: 
 
 

15 feb  
15 maj  
15 sep  
15 nov 

 
 

Glöm inte att frankera  
med QSL-märke. 
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SI9AM 
S y f t e t  m e d 
SI9AM, King Chu-
lalongkorn Memo-
rial Amateur Radio 
Society in Ragun-
da, Sweden är, att 
kunna erbjuda sändaramatörer, 
som besöker den thailändska pa-
viljongen, att på plats kunna köra 
radio med specialsignalen 
SI9AM. 
 
Resumé från vintern 2008 
2008-11-29 -- 2008-11-30  
CQ WW CW Contest kördes av 
SM3BQC/Arne, SM3CER/
Janne, SM3DMP/Thomas, 
SM3EAE/Lars ,  SM3FJF/
Jörgen och SM3VLC/Tomas. 
De var aktiva alla 48 timmarna i 
testen och det blev ca 1.800 
QSOn i loggen. 
 
2009-01-06 
En  träff på SI9AM med Sune 
Gissler och Jonny Johansson 
från Krångede museum. Syftet 
är, att våra respektive föreningar 
ska kunna samarbeta  i mark-
nadsföringsfrågor. Vi ska dessut-
om kunna rekommendera våra 
besökare på SI9AM att  planera 
in ett besök Krångede museum. 
 
Kommande aktiviteter 
2009-03-01  
Arbetsdag på SI9AM. Bland 
annat ska vi uppgradera och göra 
i ordning våra datorer. Två nya 
plattskärmar har införskaffats. 
 
2009-04-04  
Årsmöte för SI9AM på Hola 
Folkhögskola. Mötet startar direkt 
efter distrikt 3-mötet. 
 
2009-04-18  
SI9AM QRV för att göra reklam 
för besöksstationen och för att ge 
amatörer möjlighet att köra 
SI9AM och kunna ansöka om 
SI9AM-diplomet. 
  

SI9AM 

2009-05-09  
Arbetsdag på SI9AM. Storstäd-
ning och genomgång av radiout-
rustningar och antenner. 
 
2009-06-13  
SI9AM QRV för att göra reklam 
för besöksstationen och för att ge 
amatörer möjlighet att köra 
SI9AM och kunna ansöka om 
SI9AM-diplomet. 
 
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. 
 
Mer info 
På webbplatsen  
www.si9am.se får du kontinu-
erlig information om vad som är 
på gång. Du kan även se bilder 
från de aktiviteter, som har före-
kommit. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
Lördagen 
den 18 juli 
har SI9AM ett sambandsupp-
drag före, under och efter Diggi-
looföreställningen i Utanede.  

Vi behöver då hjälp från sändar-
amatörer i Hudiksvall, Sundsvall, 
Östersund, Kramfors, Örn-
sköldsvik och Sollefteå.  
 
Information och anmälan om del-
tagande i sambandet til l 
SM3CVM/Lars 063-850 09  
eller  
SM3FJF/Jörgen 070-394 17 45 

HJÄLP ÖNSKAS 

om något av våra fina diplom. 
 
Guest Certificate 
Efter besök på besöksstationen 
kan Du också köpa ett gäst-
diplom, till en kostnad av 50 kro-
nor. 
 
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen 

Träff med representanter från Krångede Museum 
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Sundsval ls Radioamatörer, 
SK3BG, säljer bingolotter, för att 
delfinansiera klubbens verksam-
het.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd klubbens verksamhet ge-
nom 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/Bosse  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 

NY MAILADRESS 

Får du inga mail från mig?  Då 
har jag inte din mailadress.  
 
Snälla du - skicka ett mail till mig, 
så får du fortsättningsvis aktuell 
information som rör klubben.  
 
Du får veta när klubbtidningen 
kan laddas ner från nätet, du får 
reda på om klubbprogrammet 
ändras etc. 
 
73 de SM3LIV/Ulla 
sm3liv@ssa.se 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 
ÅR 2009  

 
Du har väl betalat in  

årsavgiften  för år 2009 
till klubben.  

 
Till den 5 februari har 81 % av 
våra klubbmedlemmar betalat in 
medlemsavgiften för år 2009. 
 
Avgiften för år 2009 är  
250 kronor för fullt betalande 
medlemmar och 125 kronor för 
studerande/värnpliktiga. 
 
Saknar du inbetalningskort, kon-
takta omgående kassören 
SM3LIV/Ulla på telefon  
060-313 25 eller via mail 
sm3liv@ssa.se 
 

Tack för att du stödjer  
klubbens verksamhet. 

 
 

Klubbens plusgiro är  
   

79 16 23-2 

JAG SAKNAR DIN  
MAILADRESS 

SM3EXM 
Erik Edblad 
erik.sundsvall@telia.com 

Sundsvalls Radioamatörer anord-
nade återigen en teknikkurs för 
amatörradiocertifikat. Den första 
helgen var den 18 - 19 oktober 
och den andra helgen var den 15 
- 16 november. 
 
Som vanligt var det SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen 
som var kursledare. 
 
Den 16 november var det dags 
för provtagning med SM3CER/
Janne som provförrättare. Det 
var fyra glada grabbar, som på 
söndagseftermiddagen lämnade 
klubblokalen, efter att ha klarat 
provet.  

GRATTIS! 
 
SA3BDE, Martin Starkman 
SA3BDF, Ola Nilsson 
SA3BDR, Håkan Rydfjord 
SA3BDM, Ove Sjödin 

GRATTIS TILL  
SIGNALEN 

Elever och lärare på amatörradioteknikkursen hösten 2008 


