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Sommaren är på väg 
Det känns underbart att somma-
ren är på väg. Vissa dagar, när 
solen skiner från en klarblå him-
mel och värmen steker i ansiktet, 
har man svårt att tänka sig, att 
det inte var så länge sedan snön 
låg vit på marken. Nu kommer en 
intensiv period med mycket att 
göra både inomhus och utomhus. 
 
Utflykt med familjen 
Det är alltså mycket som tävlar 
om den fritid som vi har, men 
försök att få lite tid för amatörra-
diohobbyn och glöm inte bort, att 
redan nu planera för de amatör-
radioaktiviteter, som kommer 
framöver. Först på tur är porta-
beltesten, söndagen den 17 maj. 
Den kan du köra ensam, med 
andra sändaramatörer, eller var-
för inte ta med hela familjen på 
en utflykt ut i naturen. 
 
Ny ordförande i SSA 
SSA:s årsmöte hölls i Täby den 
18 - 19 april och till ny ordföran-
de för SSA valdes SMØDZB/
Tore, med rötter från Ljusdal. Vi 
hälsar Tore varmt välkommen till 
posten som SSA:s ordförande. 
 
Summering av vinterns och 
vårens aktiviteter 
QSL-kort/10 feb/ 
Under Veta Mera-kvällen om 
QSL-kort berättade SM3FJF/
Jörgen om QSL-kortens utform-
ning. SM3ESX/Christer berät-
tade om webbsidan 
www.globalqsl.com. Det är en 

webbsida där du själv kan utfor-
ma ditt QSL-kort. SM3SJN/Kent 
visade ett datorprogram för ut-
formning av QSL-kort. Ca 20 
klubbmedlemmar deltog. 
 
Kommun Jakten/17 feb/ 
Denna kväll berättade SM3CER/
Janne om Kommun-Jakten på 
SSB och CW för ca 20 klubbmed-
lemmar. Janne visade hur man 
enkelt loggar sina QSO:n på 
kommunjaktens webbplats och 
där man också kan följa antal 
körda kommuner grafiskt via kar-
ta och med tillhörande statistik. 
Det blev en inspirationskväll för 
klubbmedlemmarna. 
 
Loggprogram/24 feb/ 
Denna träffkväll ändrades prog-
rampunkten till:  
"EXTRA SMØDZB Tore besö-
ker SK3BG". 
 
Det var SM3CZS/Christer som 

undrade varför SMØDZB/Tore 
bara åkte runt till klubbar i Mel-
lersta och Södra Sverige och pre-
senterade sig, men inte till Norr-
land. SM3CER/Janne kontakta-
de Tore och frågade om han ville 
komma upp till Sundsvall och be-
rätta om sig själv och sina tankar 
om SSA. Det blev ett mycket väl-
besökt möte. Det var trångt på 
parkeringen framför klubblokalen 
och alla stolar inne i stora rum-
met blev utnyttjade denna kväll. 
Vi räknade till totalt 31 personer 
som besökte klubben! 
 
Tore berättade med inlevelse hur 

(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  

SISTA NUMRET 

SMØDZB/Tore gästar SK3BG 
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han blev sändaramatör samt om 
sina olika yrkesroller och varför 
han ställer upp som kandidat till 
ordförandeposten i SSA. Han be-
rättade vidare om sina visioner 
för SSA och om vilka styrelseupp-
gifter som SSA som förening bör 
verka för, på kort och lång sikt. 
Det gäller bland annat att arbeta 
för att få behålla våra frekvens-
band samt att få utökade frek-
vensband. Kvällen avslutades 
med att SM3YRC/Curt gick ige-
nom upplägget inför det kom-
mande sambandsuppdraget vid 
rallytävlingen Stjärnsvängen i Li-
den. 
 
Rallysamband/28 feb/ 
Rapport från rallysambandet vid 
Stjärnsvängen i Liden kan du läsa  
om på sidan 10. 
 
VHF-test/3 mar/ 
Det blev inte något testkörande 
denna kväll, utan vi som kom till 
klubblokalen satt och pratade 
över en kopp kaffe. 
 
Manual för radiokörande 
/10 mar/ 
Eftersom vår kortvågsutrustning 
hade lämnats bort för reparation, 
blev det svårt att skriva en manu-
al för hur man använder den. I 
stället blev det en träffkväll utan 
speciellt program. 

(Forts. från sidan 1) Årsmöte/17 mar/ 
16 medlemmar hade hörsammat 
kallelsen till Sundsvalls Radio-
amatörers årsmöte. Före mötet 
visades ett bildspel med bilder 
från olika aktiviteter under det 
gångna året.  
 
Till ordförande för mötet valdes 
SM3AF/Sten och till sekreterare 
SM3UQO/Björn. Till justerings-
män valdes SM3MEH/Tomas 
och SM3JQU/Per. Verksam-
hetsberättelsen presenterades av 
SM3UQO/Björn. SM3LIV/Ulla 
redogjorde för klubbens räken-
skaper och SM3EXM/Erik läste 
upp revisionsberättelsen. Styrel-
sen fick ansvarsfrihet av årsmö-
tesdeltagarna. Därefter följde 
sedvanliga val till styrelse- och 
funktionärsposter. På samtliga 
poster blev det omval, förutom 
nyval till den nya sambandsfunk-
tionen, där SM3MEH/Tomas 
blir ansvarig för sambandsverk-
samheten i klubben.  
 
Medlemsavgiften för år 2010 blir 
oförändrad 250 kr. 
 
Weekendutbildning 
/21-22 mar/ 
Sundsvalls Radioamatörer starta-
de en ny weekendutbildning un-
der ledning av SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen. 
 

Manual för radiokörande 
/24 mar/ 
Kortvågsstationen var fortfarande 
på reparation och vi bläddrade i 
nya tidskrifter och naturligtvis 
blev det några koppar kaffe med 
kakor och bullar. 
 
Köra radio från klubben 
/31 mar/ 
Fortfarande var vi en radioklubb 
utan kortvågsstation, vilket kän-
des lite trist, när vi satsat på flera 
olika aktiviteter, där vi verkligen 
behövde radioutrustningen. I 
stället dryftades olika amatörra-
diorelaterade spörsmål. 
 
Distriktsmöte/ 4 apr/ 
Distrikt-3 mötet hölls på Hola 
Folkhögskola. Läs mer på sidan 
11. 
 
VHF-test/ 7 apr/ 
SM3JQU/Per har gjort om den-
na aktivitet till att även bli en 
Veta Mera-kväll med inriktning på 
att lära sig hur man kör VHF-test. 
Per gick igenom frekvenser, tra-
fiksätt, utrustning, testmeddelan-
de, locator, logg etc. 
 
Pizza-afton/14 apr/ 
Oturen med att inte kunna 
genomföra tänkta programpunk-
ter på träffkvällarna fortsatte. 
Denna gång var det inte radiout-
rustningen som saknades, utan 
nu var det en läcka i avloppssy-
stemet i fastigheten. Detta inne-
bar, att fastighetsägaren hade 
fått bila upp taket i köket ovanför 
diskbänken. Arbetet genomfördes 
i flera etapper. Efter den första 
etappen var det SM3UQO/
Björn och SM3NXS/Sten, som 
städade hela lokalen. Denna kväll 
var det dags igen för en storstäd-
ning och alla som kom upp denna 
kväll hjälptes åt att göra fint. Nå-
gon pizza blev det inte för de 10 
medlemmarna, som städade hela 
kvällen, men det mesta av slip-
dammet försvann. 

(Forts. på sidan 3) 

SK3BG:s årsmöte den 17 mars 
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Rapport från SSA:s  
årsmöte/21 apr/ 
SM3FJF/Jörgen och SM3LIV/Ulla berättade 
och visade bilder från SSA:s årsmöte i Täby. Till sin 
hjälp hade de SM3GSK/Classe och SM3UQO/
Björn, som också hade åkt ner till Täby.  
 
Före årsmötesförhandlingarna på söndagen hedra-
des ett antal medlemmar för sina insatser, med 
bland annat hedersmedlemskap, hedersnålar och 

stipendier. SM3FJF/Jörgen 
avtackades för sitt engage-
mang på utbildningssidan med 
ett vackert glasfat. SM3LIV/
Ulla tilldelades SSA:s eldsjäl-
stipendium för ”den eld-
själsanda hon visat i engage-
manget kring framtagandet av 

utbildningssidor på egen hemsida liksom även på 
SSA:s hemsida”. 
 
SM3FJF/Jörgen hade tillsammans med 8 andra 
SSA-medlemmar runt om i Sverige lämnat in ett 
antal motioner, med bland annat förslag på, att det 
borde finnas suppleanter i SSA:s styrelse.  Votering 
begärdes, när det skulle röstas om förslaget på ut-
ökad styrelse. Ulla och Jörgen hade tillsammans 30 
fullmakter med sig, men det räckte inte för att få 
igenom förslaget. Däremot fick vi igenom ett flertal 
andra korrigeringar i stadgarna. 
 
Weekendutbildning 
/25-26 apr/ 
Det blev återigen två intensiva kursdagar hos 
Sundsvalls Radioamatörer. SM3ESX/Christer och 
SM3FJF/Jörgen avslutade weekendkursen i ama-
törradioteknik och därefter hade de utbildningspass 
i den pågående CW-kursen. Det har varit 3 elever i 
weekendkursen, varav två avlade prov under sön-
dagen. Redan veckan därpå hade de fått sina ama-
törradiosignaler. Läs mer på sidan 16. 
 
Våra mätinstrument 
/28 apr/ 
SM3ESX/Christer höll i denna kväll för ett 20-tal 
medlemmar. Ett mycket uppskattat föredrag om de 
olika mätinstrumenten som finns på klubben.  
 
VHF-test/5 maj/ 
15 personer kom för att lyssna på SM3JQU/Per, 
som fortsatte att berätta om hur man kör VHF-test. 
Ett mycket uppskattat initiativ av Per och förhopp-
ningsvis går vi hem och blir mer aktiva i VHF-
testerna. 

(Forts. från sidan 2) 

 
Tis 12 maj VETA MERA - 50 MHz   
 The Magic Band 
Nytt frekvensband för oss sändaramatörer fr.o.m. 
den 29 januari. 
Vilka områden 
får du köra CW, 
SSB, FM eller 
Repeatertrafik? 
Med andra ord, hur ser bandplanen ut? Hur ser en 
bra antenn ut för 50 MHz? Frågorna är många och 
SM3GSK/Classe reder ut begreppen och svarar 
på dina frågor. 
 
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart 
 
————————————–———————-————- 

(Forts. på sidan 4) 

KOMMANDE PROGRAM 

Eftersom detta program sträcker sig över en lång 
tid, kan det bli ändringar. Lyssna på SK3BG-Nytt  
söndagskvällar för senaste nytt. Du som har en 
korrekt  mailadress i bifogad medlemsförteckning, 
kommer att få meddelande om större program-
ändringar via mail. 

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. 
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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 populära SOTA. Var 
och en tar med egen förtä-
ring.  
 
Avresa från Sundsvall klock-
an 18.00, för att vi ska vara 
på plats på Vårdkasen till 
senast 19.00.  
 
Om du inte hittar någon att 

samåka med, kontakta SM3ESX/Christer. Lyssna 
gärna på på SK3BG-nytt för ytterligare tillkomman-
de information. 
 
Det är bilväg ända upp till toppen på Vårdkasen. 
 
Samordnare för aktiviteten SM3ESX/Christer 
och SM3FJF/Jörgen.  
————————————–———————-————- 
 
Tis 2 jun SÄSONGSAVSLUTNING,  
  FÖREDRAG AV SM3JQU/PER, 
  FÖRBEREDELSER INFÖR  
  AMATÖRRADIONS DAG 
Vi börjar kvällen med att SM3JQU/Per fortsätter 
att berätta hur det går till att köra VHF-test utifrån 
frekvenser, tra-
fiksätt, rigg och 
utrustning, test-
medd e l and e , 
locator, logg. Ja, allt som man någonsin kan tänkas 
ha frågor kring, ska Per försöka hitta svaren på.  
 
Innehållet kommer löpande att 
anpassas till vad vi själva anser 
viktigt och förhoppningsvis leda 
fram till, att vi får en ökande trafik 
under ”tvåmeterstisdagarna”. 
 

Eftersom det är sä-
songsavslutning, så  
grillar vi korv samtidigt 
som vi planerar inför 
”Amatörradions Dag” 
den 6 juni.  
 

(Forts. på sidan 5) 

Sön 17 maj SSA PORTABELTEST  
   VÅROMGÅNGEN 
Nu satsar vi igen i Sundsvallsklubben. Vår tuffaste 
motståndare är Sollefteåklubben. Den här gången 
vinner vi eller hur? 
 
Vårens portabeltest äger rum söndagen den 17 
maj kl. 07.00-11.00 UTC. 
 
SK3BG tävlar, som van-
ligt, från Björkön hos 
SM3CWE/Owe. 
 
Kom ut och hälsa på. Ta 
del av klubbens fritidsak-
tivitet. Fika tar Du med 
själv. 
 
För mer information  
kontakta SM3ESX/Christer telefon 060-56 12 85. 
GPS koordinater till Björköviken   
N 62.14.781 och E 17.31.321 
 
Regler hittar du på: 
www.sk3bg.se/contest 
 
————————————–———————-————- 
 
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 
verksamheten, så att den 
passar så många som 
möjligt.  

 
Kommer Du? 
 
Kvällen avslutas med en rap-
port från portabeltesten. 
Denna kväll berättar klub-
bens medlemmar själva om 
sina aktiviteter i portabeltes-
ten. 
 

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

(Forts. från sidan 3) 
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Tis 4 aug SOMMARÖPPET PÅ SK3BG  
  OCH NAC 144 TEST 
SM3FJF/Jörgen och SM3MEH/Tomas visar bil-

der från radiosamban-
det vid Diggiloo-

föreställningen i Utanede den 18 juli.  
 
Vi fortsätter att köra NAC-testen på 144 MHz 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: SM3FJF/Jörgen 
 
————————————–———————-————- 
 
Sön 16 aug SSA PORTABELTEST 
Nu satsar vi igen i Sundsvallsklubben. Vår tuffaste 
motståndare är Sollefteåklubben. Den här gången 
vinner vi igen eller hur? 
 
Höstens portabeltest äger rum söndagen den 16 
augusti kl. 07.00-11.00 UTC. 
 
SK3BG tävlar, som vanligt, 
från Björkön hos SM3CWE/
Owe. 
 
Kom ut och hälsa på. Ta del 
av klubbens fritidsaktivitet. 
Fika tar Du med själv. 
 
För mer information kontakta 
SM3ESX/Christer telefon 
060-56 12 85. 
GPS koordinater till Björköviken   
N 62.14.781 och E 17.31.321 
 
Regler hittar du på: 
www.sk3bg.se/contest 
 
————————————–———————-————- 
 
Tis 25 aug SÄSONGSSTART och  
   VETA MERA om 50 MHz  
Hur gick det med dina premiär-QSO:n på 50 MHz? 
Kom och berätta för oss andra. 
 
 

(Forts. på sidan 6) 

Kvällen avslutas med att vi kör NAC-testen på 144 
MHz 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: SM3ESX/Christer 
 
————————————–———————-————- 
 

Lör 6 jun A M A T Ö R R A D I O N S 
DAG 
 
Se separat artikel på sidan 15. 

 
————————————–———————-————- 
 
Tis 7 jul   SOMMARÖPPET PÅ SK3BG  
  MED  QSL-SORTERING  OCH   
  DIVERSE INFORMATION  
 
SM3FJF/Jörgen visar bilder 
från Amatörradions Dag den 6 
juni i Sundsvall. 
 

Vidare berättar 
vi om fjolårets 
sambandsupp-

drag i Utanede och informerar om det kommande 
sambandsuppdraget vid årets Diggilooföreställning 
den 18 juli. 
 
Träffkvällen avslutas med QSL-
sortering. 
 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
————————————–———————-————- 
 
Lör 18 jul RADIOSAMBAND I UTANEDE 

 
 
 
 

Läs mer på sidan 17. 
 
————————————–———————-————- 

(Forts. från sidan 4) 
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Tis 15 sep  NÖDSITUATION/SAMBAND - 
   DIN MEDVERKAN   
Del I av III 
Kom till denna träffkväll och få för-
utsättningslös information, utan 
några som helst krav. Mer informa-
tion på sidan 14. 
 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
———————————–———————-————- 
 
Tis 22 sep  KVARTALSMÖTE 
Styrelsen sammanfattar de aktiviteter som genom-
förts sedan föregående kvartalsmöte och rapporte-
rar om det projektarbete som pågår i styrelsen.  
 
Vi behöver Dina synpunk-
ter och idéer och vi behö-
ver 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 29 sep  BANDPLANSINDELNING 
Vi går igenom och berättar om 
bandplansindelningen, främst 
vad gäller  50 MHz och utök-
ningen på amatörradiobandet  
7 MHz. Vi går även igenom  in-
delningen för  övriga frekvens-
band.  
 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
———————————–———————-————- 
 
Lör 3 okt DISTRIKT-3 MÖTE 
 
Höstens distriktsmöte äger rum i  
Östersund.  
 
Mer info i QTC och SSA-bulletinen.  
 
 
———————————–———————-————- 
 

(Forts. på sidan 7) 

SM3GSK/Classe håller åter föredraget från den 
12 maj. 
 
Nytt frekvensband för oss sändaramatörer fr. o. m. 
den 29 januari. 
Vilka områden 
är för CW, SSB, 
FM, Repeater-
trafik? Med 
andra ord, hur ser bandplanen ut? 
Hur ser an bra antenn ut för 50 MHz? Frågorna är 
många och SM3GSK/Classe reder ut begreppen 
och svarar på frågor.    
 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
————————————–———————-————- 
Tis 1 sep NAC 144 MHz 
Vi fortsätter att köra NAC-testen på 144 MHz 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, kon-
takta SM3HFD/Håkan så ordnar 
det sig. 
 
Klubbvärd: SM3NXS/Sten 
 
————————————–———————-————- 
 
Tis 8 sep RÄVJAKT 

Kvällarna är fortfarande varma 
och vi ger oss ut i omgiv-
ningarna runt Sidsjön och tes-
tar våra kunskaper, när det 
gäller rävjakt.  
 
Förra året byggde vi rävsända-
re, som nu kommer till an-
vändning. Efter förra årets mi-

nirävjakt konstaterade vi, att de flesta bör förfina 
sina kunskaper i krysspejling.  
 
SM3EFS/Lennart och SM3ESX/Christer leder 
även i år radiopejlorienteringen/rävjakten. 
 
Klubbvärd:  SM3EFS/Lennart 
 
————————————–———————-————- 
 

(Forts. från sidan 5) 
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Tis 27 okt SDR 
Video från ARRL och TAPR  
2008 Digital Communications Conference 
Del I av II. (Videoföredrag på 2 x 60 minuter) 
 
VK6APH,  Phil förklarar hur radiomottagaren  
Mercury i HPSDR (High Performance Software De-
fined Radio) fungerar. I Mercury ansluts antennen 
via ett bandpassfilter 
direkt till en analog till 
digital omvandlare. 
Efter analog till digi-
talomvandlingen ska-
pas hela radiomottagaren med hjälp av programva-
ra.  
 
Efter videon, som är på engelska, diskuterar  vi det 
vi sett under ledning av SM3ESX/Christer 
 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
———————————–———————-————- 
 
Tis 3 nov NAC 144 MHz 
Vi fortsätter att köra NAC-testen på 144 MHz 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: SM3EFS/Lennart 
 
———————————–———————-————- 
 
Lör - sön 7 - 8 nov WEEKENDUTBILDNING I 
AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del II av II.  
SK3BG anordnar veckoslutskurs 
för amatörradiocertifikat i klubb-
lokalen i Sidsjön.  
Se separat artikel på sidan 15. 
 
 
———————————–———————-————- 
 
Tis 10 nov SDR 
Video från ARRL och TAPR  
2008 Digital Communications Conference 
Del II av II.  (Videoföredrag på 60 minuter) 

(Forts. på sidan 8) 

Tis 6 okt NAC 144 MHz 
Vi fortsätter att köra NAC-testen på 144 MHz 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: SM3GSK/Classe 
 
———————————–———————-————- 
 
Tis 13 okt NÖDSITUATION/SAMBAND - 
   DIN MEDVERKAN   
Del II av III 
Kom till denna träffkväll och få för-
utsättningslös information, utan 
några som helst krav. Mer informa-
tion på sidan 14. 
 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
———————————–———————-————- 
 
Lör - sön 17 - 18 okt WEEKENDUTBILDNING 
I AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del I av II.  
SK3BG anordnar veckoslutskurs 
för amatörradiocertifikat i klubb-
lokalen i Sidsjön.  
 
Se separat artikel på sidan 15. 
 
———————————–———————-————- 
 
Tis 20 okt 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. från sidan 6) 
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Det vi behöver är Din QRA-locator. Om Du inte har 
den, kontakta SM3HFD/Håkan så ordnar det sig. 
 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
———————————–———————-————- 
 
Tis 8 dec BYGG DIN EGEN 50 MHz ANTENN, 
Del I av III.  
I Veta Mera-serien 
startar vi en byggserie 
om tre byggkvällar, 
där  vi bygger egna 
50 MHz-antenner.  
 

Första kvällen går vi 
igenom antennteorier 
och ritningar för olika 
50 MHz-antenner.  
 

Byggkvällarna leds av SM3UQO/Björn och 
SM3GSK/Classe   
 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
———————————–———————-————- 
 
Tis 15 dec SÄSONGSAVSLUTNING 
Det är inte säkert att tomten vet vad 
Du önskar dig i julklapp. Kom till klub-
ben och berätta, så kanske din önskan 
blir uppfylld. 
 
Vi serverar glögg, lussekatter och pep-
parkakor. 
 
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart 
 
———————————–———————-————- 
 
Mån 4 jan MELLANDAGSMEETING 
Vi fortsätter traditionen med en träff i mellandagar-
na. I skrivande stund har vi inte tillfrågat någon, 

om de kan tänka sig att hålla 
något intressant föredrag.  
  
Vill du berätta om något, eller 
känner du någon som har nå-
got intressant att tala om, så 
hör av dig till någon i styrelsen. 
 

Mer info på SK3BG-Nytt. 
 
Klubbvärd: SM3NXS/Sten 
 
———————————–———————-————- 

Fortsättning från den 27 oktober. VK6APH, Phil 
förklarar hur radiomottagaren Mercury i HPSDR 
(High Performance 
Software Defined 
Radio) fungerar. I 
Mercury ansluts an-
tennen via ett band-
passfilter direkt till en analog till digital omvandla-
re. Efter analog till digitalomvandlingen skapas hela 
radiomottagaren med hjälp av programvara. 
Efter videovisningen visar SM3ESX/Christer  
radiomottagaren Mercury. 
 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
———————————–———————–-————- 
 
Tis 17 nov INSTÄLLT 
Vi vilar oss inför fredagens fest. 
 
——————————-————- 
 
Fre 20 nov VINTERFEST 
Se separat inbjudan på sidan 9. 
 
——————————-———–—————————- 
 
Tis 24 nov KVARTALSMÖTE 
Styrelsen presenterar bland annat vinterns pro-
gram samt rapporterar om det projektarbete som 
pågår i styrelsen.  
  
Vi behöver Dina synpunkter och idéer och vi behö-
ver Dig som bollplank för våra tankar och förslag. 

Vi är lyhörda och vill försö-
ka anpassa verksamheten, 
så att den passar så 
många som möjligt. 
 
Kommer Du? 
 

Klubbvärd:  SM3ESX/Christer 
 
———————————–———————-————- 
 
Tis 1 dec NAC 144 MHz 
Vi fortsätter att köra NAC-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.  
 
 

(Forts. från sidan 7) 
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INBJUDAN VINTERFEST 
 

Sundsvalls Radioamatörer inbjuder Dig till vinterfest. 
Din respektive är också varmt välkommen. 

 
 

DATUM: 
Fredag den 20 november 2009 
 
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 250 kronor/person.  
I priset ingår välkomstdrink, buffé med öl/vatten samt kaffe och 
kaka. 
 
Under kvällen kommer dessutom öl och vin att säljas till själv-
kostnadspris. 
 
ANMÄLAN:  
Ring eller maila din anmälan till SM3ESX, Christer Byström  
telefon 060-56 12 85  eller mail sm3esx@telia.com 
 

Sista anmälningsdag tisdag den 28 oktober.  
I vår bokningsbekräftelse kommer vi att ange exakt belopp för festen. 

 
Betalning för vinterfesten ska göras till klubbens PlusGiro 79 16 23-2 senast den 5 november.  

Kom ihåg att ange din amatörradiosignal/namn.  
 

Begränsat till 35 platser, så först till kvarn gäller för vinterfesten. 
Anmälan är bindande! 
VARMT VÄLKOMNA! 

BILDKANON 

På SK3BG:s årsmöte togs bland 
annat beslut om, att köpa in en 
bildkanon till klubben. Vid nästan 
alla klubbträffar är vi i behov av 
en bildkanon, för att visa olika 
typer av presentationer och det 
är inte alltid som vi har möjlighet 
att låna.  
 
Bildkanonen är nu inköpt och 
monterad i taket i stora rummet. 
Tack till SM3UQO/Björn, som 
både köpt in och monterat den. 

TRÖJOR, KEPSAR  
ETC. MED TRYCK 

SM3PZS/Per-Erik tipsar oss 
om, att vi kan köpa tröjor och 
kepsar med våra amatörradiosig-
naler från SanRic Profil & Brodyr. 
 
Läs mer på  www.sanric.se  
 
Gå in på erbjudanden och klicka 
sedan på ”Radio”. 
 
Inloggningsuppgifter 
Lösenord: 599 

SK3BG:s STYRELSE 
Ordförande: 
SM3ESX/Christer 
 

Sekreterare: 
SM3UQO/Björn 
 

Kassör: 
SM3LIV/Ulla 
 

Övriga styrelsemedlemmar: 
SM3CER/Janne 
SM3EFS/Lennart 
SM3FJF/Jörgen 
SM3GSK/Classe 
SM3LDP/Markku 
SM3NXS/Sten 
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Lördagen den 28 februari anord-
nade SMK Sundsvall rallytävling-
en "Stjärnsvängen" i Liden. Ans-
variga för radiosambandet under 
tävlingarna var SK3BG, Sunds-
valls Radioamatörer. 
 
Tisdag 24 februari 
En kort genomgång på radioklub-
ben inför lördagens radiosam-
band. SM3YRC/Curt berättade 
om detaljerna för radiosamban-
det. SM3MEH/Tomas berättade 
att de höll på att bygga en repea-
ter, som ”om den blir klar” kom-
mer att sättas upp på Storberget 
och då möjliggör att radiosam-
bandet kan ske över en enda fre-
kvens i det kuperade landskapet. 
 
Förberedelser 
För de tre bröderna Åberg d.v.s. 
SM3MEH/Tomas,  
SA3AWE/Peter och  
SA3AWZ/Christer är ingenting 
omöjligt. Den mobila repeatersta-
tionen skulle hinna bli klar via 
support från duktiga tekniker på 
Tomas jobb, så under natten mot 
fredagen tog sig Peter och 
Christer upp till Storberget. Nå-
gon plogad bilväg fanns inte och 
efter det intensiva snöandet de 
senaste veckorna, så var det till 
och med svårt att med snöskoter 
ta sig upp på berget. Grabbarna 
var envisa och lyckades efter fle-
ra timmars nattarbete och 
kämpande få upp två antenner, 
som i brist på kompletta duplex-
filter tvingades hållas ett stort 
antal meter från varandra. Näm-
nas bör, att om man klev av sko-
tern, så sjönk man ner till 150 cm 
i snömassorna. Detta gjorde ar-
betet utmanande, som alla kan 
förstå. Hemkomst natt 1 skedde 
vid 04.30-tiden...!   
 
Den sista natten, under de skäl-
vande småtimmarna inför rallyt, 
transporterades själva repeater-
stationen upp till Storberget av 
brödratrion samt Tomas son Mi-

cael. Christer och Micael tog 
snöskotern upp den sista biten till 
stationsplatsen. Gänget hade via 
goda kontakter (tack SM3FNR!) 
tillgång till en uppvärmd teknik-
bod, där Christer i lugn och ro 
kunde löda in de sista koaxial-
kontakterna, innan stationen (för 
övrigt en Ericsson C704-duplex, 
med ca 20-25 W uteffekt och 
ombyggd   F800-logik) kunde 
spänningssättas. Under tiden 
hade Tomas och Peter fortsatt 
med bilen ut till den punkt, som 
bedömdes ha de sämsta förut-
sättningarna och satt där och 

väntade på 
s i g na l en , 
att repea-
tern kunde 
provköras. 
G a n s k a 
snart var 
den igång 

och efter några smärre justering-
ar av antennplaceringarna och en 
fortsatt tur runt specialsträcka 
1+3, kunde man konstatera, att 
man skulle kunna klara av hela 
sträckan utan större problem. På 
återvägen mot kusten, då Chris-
ter, Micael och snöskotern häm-

tats upp, körde man vägen mot 
Holmsjön, för att få en känsla av 
hur repeatern skulle fungera mot 
SS2 och där kunde man bara 
lugnt konstatera, att det handla-
de om full signalstyrka. Åter-
komsten till Njurunda natt 2 
skedde vid 04.00 och då vi visste 
att återsamlingen skulle ske bara 
drygt 4 timmar senare i Liden, 
var det med viss nervositet man 
ställde väckarklockan.... 
 
Nämnas kan också, att snösko-
tern fick följa med även på lör-
dagsmorgonen - som en säker-
hetsåtgärd, IFALL något skulle gå 
snett på Storberget under täv-
lingsdagen - men lyckligtvis blev 
den kvar på släpvagnen hela da-
gen! 
 
Lördag 28 februari 
Klockan 08.15 på lördagsmorgo-
nen, var det samling vid Lidens 
skola för samtliga sambandsfunk-
tionärer och naturligtvis fanns 
bröderna Åberg på plats, trots 
kort nattvila. Repeatern, som de 
satt upp, fungerade perfekt. An-
svarig för radiosambandet var 
SM3YRC/Curt, som gick ige-
nom dagens sambandsuppdrag. 

(Forts. på sidan 11) 

RALLYSAMBANDET STJÄRNSVÄNGEN 

Några av operatörerna vid sambandsuppdraget  
Stjärnsvängen i Liden. 
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HQ-stationen 
HQ-stationen bemannades av 
SM3CER/Janne och SM3FJF/
Jörgen. 
 
Specialsträckor 
På Specialsträcka 1 och 3 höll 
SA3AWE/Peter och SA3AWZ/
Christer radiosamband från 
starten. På delsträckan fanns ra-
diokontroll 1, där SA3AWT/
Pelle var placerad och vid radio-
kontrollplats 2, fanns SM3MEH/
Tomas. I mål rapporterade 
SM3SJN/Kent in resultaten till 
HQ-stationen. 
 
På Specialsträcka 2 höll 
S M 3 E F S / L e n n a r t  o c h 
SM3FWT/Hasse i radiosamban-
det vid starten och vid mål fanns 
SA3BDR/Håkan, som rapporte-
rade in resultaten till HQ-
stationen på Lidens skola.   
 

Tack 
Radiosambandet 
flöt på problem-
fritt, tack vare brö-
derna Åbergs ra-
dioinsats. Ett stort 

tack till alla, som deltog vid sam-
bandsuppdraget. SMK Sundsvall 
framförde sitt stora tack till 
Sundsvalls Radioamatörer och 
SMK Sundsvall återkommer, när 
nästa sambandsuppdrag behövs. 

(Forts. från sidan 10) 

SK3IK, hälsade alla välkomna till 
Hola Folkhögskola och överläm-
nade ordet till SM3PZS/Per-
Erik, som öppnade distriktsmö-
tet. 
 
Val 
Till ordförande för distriktsmötet 
valdes SM3PZS/Per-Erik, till 
sekreterare SM3TSZ/Mauritz 
och till justeringsman/rösträknare 
SM3SZW/Sven-Henrik. 
 
SSA-frågor 
SM3WMU/Tomas lämnade in-
formation från SSA samt lyssnade 
och noterade våra synpunkter på 
bland annat bulletinverksamhe-
ten och webbsidan. 
 
Motioner till SSA:s 
årsmöte 
SM3FJF/Jörgen re-
dogjorde för de motio-
ner, som inlämnats till 
årsmötet, där "motion-
ärerna" bl.a. vill att 
SSA:s styrelse ska ut-
ökas med två supple-
anter.  
 
Rapporter från  
klubbarna i distriktet 
Samtliga närvarande klubbar re-
dogjorde för sin verksamhet. 
 

(Forts. på sidan 12) 

DISTRIKT 3-MÖTE DEN 4 APRIL 

Inbjudan 
SK3IK, Ådalens Sändareamatö-
rer och DL3, SM3PZS/Per-Erik 
hade inbjudit oss till vårens di-
striktsmöte på Hola Folkhögskola. 
 
Historik 
Hola Folkhögskola ligger i Kram-
fors kommun, i ett samhälle som 
heter Prästmon. Hola är en av 
Sveriges äldsta folkhögskolor. 
Den grundades 1896 av läraren 
Johan Sandler.  
 
Stor uppslutning 
Ca 40 sändaramatörer från de 
nordligaste klubbarna i tredje di-
striktet hade hörsammat inbju-
dan, att få ta del av SSA-
information och att träffas och 
utbyta tankar och funderingar 
med likasinnade. 
 
SM3PHM 
Dagen till ära hade Tidningen 
Ångermanland ett helsidesrepor-
tage om SM3PHM/Stig med 
rubriken "Stig är en hängiven ra-
dionörd".  Även halva första si-
dan upptogs av en bild av 
SM3PHM/Stig. Artikeln beskri-
ver mycket bra vår amatörradio-
hobby och den samhällsnytta, 
som vi sändaramatörer utför. 
 
Välkommen 
SM3TIW/Jonas, ordförande i 

Distrikt 3-mötet i Hola 
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Utbildning/rekrytering 
SM3FJF/Jörgen berättade, att 
omarbetningen av boken "Bli 
Sändaramatörer - Grundutbild-
ning" är i ett slutskede och att 
boken kommer att lämnas till 
tryckeriet under maj månad. Jör-
gen informerade också om, att 
han varit med i SSA:s utbild-
ningssektion sedan 1996 och 
lämnar den 1 maj över uppdraget 
till SM7MCD/Leif. 
 
Amatörradions Dag 
Ett flertal klubbar kommer att 
vara aktiva på Nationaldagen, 
Föreningarnas dag, den 6 juni. 
 
Distriktsutmaning 
Sollefteå Radioamatörer, SK3EK, 
utmanade övriga klubbar i tredje 
distriktet i vår- och höstomgång-
en av Portabeltesten. Villkoren är 
samma, som vid de tidigare ut-
maningarna.  
 
Portabelträff i Höga Kusten 
Den 11 alternativt 12 juli kommer 
återigen en portabelträff att ar-
rangeras av SM3PZS/Per-Erik. 
Mer info om portabelträffen kom-
mer på distrikt 3 sidan. 
 
Nästa distriktsmöte 
Beslutades att nästa distriktsmöte 
äger rum lördagen den 3 oktober 
2009 i Östersund och arrangeras 
av SK3JR, Jemtlands Radioama-
törer. 
 
Tack 
Ett stort och 
varmt tack till 
SK3IK, Ådalens 
Sändaramatörer, 
som lagt ner åtskilliga timmar på 
ett mycket väl genomfört arran-
gemang. Tydliga skyltar som vi-
sade vägen, en sändaramatör 
som hälsade oss välkomna redan 
ute på parkeringen, goda smör-
gåsar, god mat och trivsamma 
lokaler. Vi kände oss verkligen väl 
omhändertagna under hela mö-
tet. 

(Forts. från sidan 11) SI9AM årsmötet 
Direkt efter distriktsmötet serve-
rades rostbiff och potatissallad, 
sedan höll SI9AM sitt årsmöte. 

2009-04-13  
Annandag påsk träf fades 
SM3FJF/Jörgen, SM3CER/
Janne, SM3VLC/Tomas och 
SM3VRG/Karl-Gunnar på 
SI9AM, för att fortsätta uppda-
teringsprojektet från den 1 mars. 
 
Under dagen installerades Skype. 
 
SM3FJF/Jörgen hade inhandlat 
ett kylskåp, med ett litet frysfack, 
som packades upp och installera-
des i rummet. Nu blir det betyd-
ligt lättare, att ta med sig kylva-
ror och kunna förvara dem i rätt 
temperatur under sommarhalv-
året. 
 
2009-04-18  
På SSA:s årsmöte  i Täby presen-
terades SI9AM med ett rullande 
bildspel om besöksstationen samt 
turistbroschyrer om Ragunda 
samt informationsmaterial om 
SI9AM. 
 
2009-04-18  
SI9AM aktiverades av 
SM3CVM/Lars, som gjorde  
reklam för besöksstationen, ge-
nom att vara QRV på olika band. 
 
2009-05-09  
Arbetsdag på SI9AM. Storstäd-
ning och genomgång av radiout-
rustningar och antenner. 
 
Kommande aktiviteter 
  
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. 
 
2009-06-27 
Detaljplanering inför Diggiloo-
arrangemanget.  
 
2009-07-18 
Sambandsuppdraget vid Diggiloo. 
Läs mer på sidan 17. 

(Forts. på sidan 13) 

SI9AM 

SI9AM 
Syftet med 
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 våren 2009 
 
2009-02-06  
Arbete på SI9AM. SM3FJF/
Jörgen, SM3EFS/Lennart och  
SM3CER/Janne arbetade under 
dagen med att byta ut de befintli-
ga datorerna mot två "nya" dato-
rer med Windows XP. Dessutom 
finns en tredje dator, som reserv-
dator. Några loggprogram och 
några övriga program vi är vana 
att använda på SI9AM flyttades 
över. Vidare fungerar nu Internet 
igen från SI9AM. 
 
2009-03-01  
Arbetsdag på SI9AM. 
SM3FJF/Jörgen och SM3CER/
Janne kom upp till SI9AM redan 
under lördagskvällen och började 
arbetet  med datorerna.  På sön-
dagsmorgonen anlände även 
SM3CVM/Lars, SM3EAE/Lars 
och SM3VLC/Tomas. Först dis-
kuterade vi kommande aktivite-
ter. Därefter fortsatte uppdate-
ringarna av de olika datapro-
grammen. 
 
2009-04-04  
Årsmöte för SI9AM på Hola 
Folkhögskola. 
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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 

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 
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 

(Forts. från sidan 12) ”DUBBEL-OLLE”,  
NU 94, ÄLSKAR ATT 

TELEGRAFERA 

I nätupplagen av Dagbladet i 
Sundsvall kunde vi den 22 april 
läsa om SM3AU/Olle. Olle, som 
är en av grundarna till Sundsvalls 
Radioamatörer, fyllde 94 år och 
berättar i artikeln om sin amatör-
radiohobby. 
 
Läs hela artikeln på 
http://dagbladet.se/
personligt/1.789292 
 

Vi passar på att gratulera 
Olle i efterskott. 

NYBLIVEN SÄNDARAMATÖR ELLER  
DU SOM INTE BESÖKT KLUBBEN PÅ LÄNGE 

Du som är nybliven sändaramatör, eller du som 
inte besökt klubben på länge, är varmt välkommen 
till en informationsförmiddag i våra lokaler i Sid-
sjön. 
 
Datum: Lördagen den 12 september 
Tid:  09.00 - 12.00 
Plats:  Klubblokalen i Sidsjön 
 
Denna förmiddag berättar några från styrelsen lite 
om klubben. Vi berättar vad vi kan erbjuda dig som 
sändaramatör. Vi visar dig runt i våra lokaler, men 

framför allt tänkte vi visa dig hur vår kortvågsut-
rustning fungerar och du får själv möjlighet att tes-
ta radioutrustningen. Vi vet, att man ibland kan 
känna sig lite osäker, när man sitter framför en 
obekant utrustning, men denna förmiddag är alla 
”nybörjare” och vi hjälper och förklarar. 
 
Vi bjuder på kaffe och smörgås. 
 
Obligatorisk förhandsanmälan till:  
SM3ESX Christer Byström  
på telefon 060-56 12 85    
eller via mail sm3esx@telia.com 
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Amatörradio och Samhällsnytta är två ledord, som 
kan sammanfattas i ett enda ord, nämligen 
”Samband”. Genom ett strukturerat engagemang 
från klubben, visar vi utåt gentemot myndigheter, 
organisationer och sändaramatörer, att vi är en 
grupp, som på kort varsel kan upprätta Samband 
och därmed vara en betydande hjälpande resurs i 
samhället.  
 
Målsättning 
Målsättningen är, att vi under hösten inventerar 
vad som finns att tillgå i vår närhet samt Ditt in-
tresse för medverkan. Medverkan kan bestå an-
tingen av materiell utrustning, personligt deltagan-
de eller båda delarna. 
 
Förfrågan 
Klubben har också fått förfrågan om att bistå med 
sambandsoperatörer på den nya bandvagnen MO-
LOS (se bild). 
 
Sambandsansvarig 
SM3MEH/Tomas är Sundsvalls Radioamatörers 
nye sambandsansvarige person. Under tre träff-
kvällar berättar och beskriver Tomas  klubbens nya 
strategi kring sambandsfrågorna. 
 
Träffkvällar 
Kom till våra träffkvällar tisdagen den 15 septem-
ber, 13 oktober och en tisdag i januari 2010, under 
temat ”NÖDSITUATION/SAMBAND - DIN 
MEDVERKAN”.  Du kommer att få förutsättnings-
lös information, utan några som helst krav. 
 
Vi välkomnar Ditt engagemang i den här betydelse-
fulla utmaningen för klubben. 
 
Styrelsen för SK3BG  

AMATÖRRADIO OCH SAMHÄLLSNYTTAN 

50 000 - 50100 max bandbredd 200 Hz 
50 100 - 50500 max bandbredd 2700 Hz 
50 500 - 52000 max bandbredd 12 kHz 
 
 
 
Kom till klubben den 12 
maj eller 25 augusti, så får 
du bandplanen förklarad av 
SM3GSK/Classe på före-
draget ”50 MHz -  The 
Magic band”. 
 

NY BANDPLAN FÖR 7 MHz 

NY BANDPLAN FÖR 50 MHz 

7 000 - 7 040 CW, max bandbredd 200 Hz 
7 040 - 7 050 Digimodes, max bandbredd 500 Hz 
7 050 - 7 200 SSB, max bandbredd 2 700 Hz 
Mer info på www.iaru.org/Region-1-HF-
Bandplan-2006.pdf 
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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 
samordna dagen inom landet 
utan att lyckas. Nu ska vi åtmin-
stone försöka hålla en gemensam 
dag inom Distrikt 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 
Storgatan (gågatan). Vi kommer 
att montera upp vårt utställnings-
tält med enkel radioutrustning 
och antenner. Vi har broschyrma-
teriel, rollups, tidningen QTC 
m.m.  
 

Vi finns på plats mellan  
11.00 – 16.00  

 
Vi behöver operatörer till VHF 
och Echolink. 
 

Anmäl Dig snarast till 
SM3ESX/Christer på 
060-56 12 85 eller till 
SM3FJF/Jörgen på  

060-313 25. 

WEEKENDUTBILDNING I 
AMATÖRRADIOTEKNIK 

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 amatörra-
diocertifikat/licens.         
 
Omfattning:  
4 kursdagar, fördelade över två 
veckoslut, med hemuppgifter 
mellan de olika veckosluten.  
 
Grundkunskaper:  
Grundskolans matematik för 
årskurs 9. 

Datum:  
17-18 oktober  och  
7-8 november, 2009 
 
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 efter avslu-
tad 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 mejla sm3fjf@ssa.se 
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Vårens weekendkurs i amatörradioteknik. SM3CER/Janne, 
SA3BGC/Jan Eliasson, Örnsköldsvik,  SA3BGM/Tony Larsson,  

Gävle, SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen 

Vi hälsar följande nya med-
lemmar välkomna till klub-
ben. 
 
Mats Olsson  
Oppsjö 4427  
820 60 Delsbo 
0653-213 14  
070-733 73 96 
 
SA3BGC 
Jan Eliasson 
Solrosvägen 28 
891 51 Örnsköldsvik 
0660-176 96 
jan.m.eliasson 
@banverket.se 
  
SA3BGM 
Tony Larsson 
Brynäsgatan 61 B 
802 88 Gävle  
026-142926 
tony.larsson@gavle.to 
 
SM3VAC 
Magnus Lindholm 
Kungsgården 237 
870 52 Nyland 
0612-50540 
magnus.lindholm 
@kramnet.se 

NYA MEDLEMMAR 

NY MAILADRESS 

SM3BEE 
Georg Söderberg 
georg.soderberg@telia.com 
 

NY ADRESS 

SM3XXC 
Ann-Sofie Israelsson 
Murkelvägen 13 
748 40 Örbyhus 
 
SM3XXF 
Hans Israelsson 
Murkelvägen 13 
748 40 Örbyhus 

GRATTIS TILL  
SIGNALEN 

Christer och SM3FJF/Jörgen 
som var kursledare. 
 
Den 26 april var det dags för 
provtagning för SM3CER/Janne 
som provförrättare. Det var två 
glada grabbar, som på söndags-
eftermiddagen lämnade klubblo-
kalen, efter att ha klarat provet.  
 
Den tredje eleven är klar med ett 
av delproven och kommer att  
läsa lite till, för att därefter avläg-
ga  teknikprovet. 
 
Håkan Sundström, som deltog i  
kursen hösten 2008, har nu  kla-
rat provet.  
 

GRATTIS! 
 
SA3BEF, Håkan Sundström 
SA3BGC, Jan Eliasson  
SA3BGM, Tony Larsson 

MEDLEMSLISTA 

Som bilaga till detta nummer får 
du en medlemsförteckning. 

SK3BG, Sundsvalls Radioamatö-
rer har återigen anordnat en tek-
nikkurs för amatörradiocertifikat.  
 
Det var tre elever som träffades 
den 21 - 22 mars och den 25 - 26 
april.  
 
Som vanligt var det SM3ESX/
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Detta är vårt sista nummer 
av QRX. Vi har skrivit QRX i 17 
år (1992 - 2009) och före det i 5 
år (1979 -1984). Det har blivit 
totalt 96 nummer. Vi känner att 
nya fräscha krafter med nya idé-
er måste ta över. 
 
Det har varit en rolig tid, att få 
förmedla information till dig som 
medlem. Nu ska vi försöka bli 
mera aktiva på amatörradioban-
den och få tid att delta i olika 
amatörradioaktiviteter.  
 
Vårt arbete i styrelserna för 
SK3BG och SI9AM tänker vi 
dock fortsätta med. 
 
Styrelsen har beslutat, att nam-
net QRX inte ska användas på 
kommande informationsblad. Du 
läser nu det absolut sista numret 
av QRX. 
 
73 de  
SM3LIV/Ulla och  
SM3FJF/Jörgen 

TACK FÖR OSS 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lördagen den 18 juli har SI9AM 
ett sambandsuppdrag före, under 
och efter Diggilooföreställningen 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 

UTGÅENDE QSL 

Klubben skickar QSL-kort följande datum: 
 

15 feb, 15 maj  
15 sep, 15 nov 

 
Glöm inte att frankera  

med QSL-märke. 

 

GLÖM INTE! 
 

SSA-Bulletinen och 
SK3BG-nytt 

 
Söndagar kl 21.00  på RV58 

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 styrelsemö-
tena, så kon-
takta någon i 
styrelsen. 
 
73 de SM3ESX/Christer 


