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Ur  kaos  föds  alltid  något nytt 

SK3BG:s lokal under ombyggnad                      Foto SM3UQO 

Ur kaos ja, man kanske kan 

säga att det varit något av ett 
kaos på SK3BG. Klubben har 
under sommaren varit föremål 

för ett intensivt ombyggnads-
arbete som hänger samman 
med inflyttningen av delar till 

Montissoriskolan. I maj fick vi 
reda på att skolan inte kunde 
få starttillstånd då det var 

problem med nödutgångar och 
vilken trappa som ska vara 
huvudevakuering. Vi fick då 

släppa till vårt radiorum som 

i en snabb ombyggnad skall brukas till kapprum på 

skolan.  
 
Nu blev inte SK3BG helt lottlös i den förhandling 

som gjordes med fastighetsägaren. I utbyte fick vi 
ett helt års lokalhyra samt ett källarförråd till vårt 
förfogande. Ombyggningen startade direkt efter 

säsongsavslutning i böjan av juni då vi med  
mycket kort varsel rev ut och provisoriskt flyttade 
HF station ut i möteslokalen samt placerade div. 

datalänkar/radio på samma ställe, därav kaoset på 
bilden. Vi gjorde en ändring av kök samt gamla 
QSL-rummet för att ge plats för ett nytt radiorum 

genom att helt enkelt flytta befintlig vägg och 
minska kökets totalyta. Ombyggnaden har gjorts 
av folk från fastighetsägaren. Ett stort antal 
mantimmar av klubbens medlemmar har gått åt till 

utflyttning av kök och QSL-rum så att arbeten 
kunde löpa utan större hinder. Klubben blev lovad  
att starten av höstsäsong skulle kunna ske 25 aug 

enligt QRX.  

Tyvärr blev det en veckas försening då dels lokalen 

inte var helt färdig och dels vi inte haft en möjlighet 
att åter hunnit återställa lokalen i beboeligt skick.  
 

Efter insats åter av flera medlemmar kunde så en 
start av hösten inledas den 1 sep. Tyvärr utan någon 
fungerande HF-station. Efter ytterligare större 

arbetsinsatser under vecka 37 och 38 kunde så HF-
stationen åter vara i luften. Under helgen vecka 38  
togs de omdiskuterade VHF-antennerna ned. Åter-

montering kommer att ske i ett nytt utförande med 
det snaraste, under tiden är VHF och UHF QRT.  
 

Vidare arbeten med att ställa lokalen i bra skick 
kommer att fortgå löpande under de kommande 
veckorna. Vår källarlokal är inte helt färdig, det 
återstår div. bygg och installationer av hyllor. 

Styrelsen kommer att hålla alla informerade om 
fortsättningen via SK3BG nytt. 
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Nu återstår bara resten av 

jobbet. Det kommer att bli en 

storrensning av material som i 

dag finns nere i vårt källarförråd. 

Troligen får vi vänta på det 

arbetet tills själva utrymmet är 

helt färdigt. Det återstår att sätta 

upp en del hyllplan i nya 

radiorummet samt flytt av en del  

digital/radioutrustning. 

 

Portabeltesten 17 maj 
SK3BG var aktiv under testen 
från flera olika QTH:n. Björkön 

var som vanligt QRV med 3CER, 
ESX och 3CWE. Det kördes totalt 
59 QSO därifrån, både CW och 

SSB. Ett antal klubbmedlemmar 
var också med som med sina 
resp. poäng lyfte fram SK3BG i 

första delen av SM3 utmaningen. 
Du hittar fler resultat på Contest 
sidan på SK3BG. 

 

Kvartalsmöte 19 maj 

Mötet samlade ett 20-tal med-

lemmar, agendan var följande: 

 

Ekonomin, klubbinfo, sponsring 

av nytt HF-slutsteg, SOTA på 

Vårdkasen, Amatörradions dag 

samt genomgång av höstens 

program och övriga frågor. 

 

Vår kassör SM3LIV Ulla hade väl 

inga större problem med 

klubbens ekonomi. 1:a kvartalet 

flyter på med ett plus på 3000 kr 

på intäktsidan. Kostnadssidan 

följer den upplagda budgeten, 

med andra ord: det flyter på. En 

del information lämnades ang 

klubbens VHF-antenner som bara 

måste ned för omplacering då de 

RUSKAR ordentligt vid stark vind. 

Ett brev har sänts till vår granne 

SKOLAN där vi påpekar det 

starka infästning som trots allt 

finns på vår utrustning. Vi har 

dock sagt att allt kommer ned så 

fort det är möjligt. 

 
Styrelsen lämnar ett förslag till 

sponsring av ett nytt HF-slutsteg 
så vi kan ge den gamla med 
helservade Heatkit SB en 
välbehövlig pension. Mötet tycker 

att idén var bra och vi kommer 
att gå vidare med projektet. Mera 
om detta senare.  

 
SK3BG kommer att vara med i 
årets Digiloo föreställning i 

Utanede. SI9AM kommer att vara 
huvudledare i arbetet och ett 
stort antal operatörer kommer att 

behövas. Datumet blir den 18/7 
och utförligare rapport kommer i 
QRX senare. 

 

SOTA på Vårdkasen. 

SK3BG har ett tisdagsmöte ute 
på ett speciellt QTH den 26/5. Vi 
kommer att köra en sk. SOTA 

från Vårdkasen  i Härnösand. Se 
annan rapport i QRX. 
 

Amatörradions dag 6/6 
SK3BG skall som vanligt visa vad 
amatörradio är under Sveriges 

nationaldag. Vi kommer att vara 
placerade på nedre delen av 
Storgatan mot Clas Ohlson. Se 

rapport  på annan sida. 
 
Mötet informerades vidare om 
programmet under hösten, det 

finns även redovisat i detta 
nummer av QRX. 
 

Under övriga frågor har SM3AF 
Sten hittat ett antal informations-
blad från klubben från 1946 och 

framåt. Det beslutades att de 
skall skannas och införlivas med 
övrig historik av klubben. Arbete 

med detta kommer att skötas av 
SM3NXS Sten. En del extra 
program kommer att finns hos 

SK3BG under hösten, bla. Global 
QSL.net som behanlar QSL via 
internet vid contester. SK3BG 

kommer att använda systemet 
för att redovisa QSL från SOTA. 
Vi kommer även under hösten att 

driva ett program som visar hur 
vi använder vår radiostation. 
Detta kommer dock att köras en 

lördag.                 



QRX nr 3/2009  2009-10–01      SM3UQO                                                                                                                      3 

 

 

 
Tis 25 aug SÄSONGSSTART och  
   VETA MERA om 50 MHz  

 
Eftersom våra lokaler inte är färdiga så 
flyttar vi fram hela starten till den 1 sep 

istället. 
 
Vi kommer då att ha en vanlig träffkväll för 

att stämma av vad som skall göras i lokalen 
och hur arbetet skall fortsätta framåt. Veta 
meraserien om 50MHz flyttar fram och slås 

ihop med vad som skall gälla på vårt nya 
7MHz band, se längre fram. 
 
 

 

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 

programändringar via mail. 

Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om 

inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som 
ligger på Paviljongvägen 11, 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. 

Vi kommer även att visa hur datorloggning skall gå 

till. Vi hoppas att detta skall ge flera radiokörningar 
från klubbstationen. 
 

Säsongsavslutning 2 jun 
Vi hade sedvanlig avslutning av våromgången  
där klubbstyrelsen informerade om kommande 
ombyggning av klubblokalen och varför det 

helt plötsligt blev så bråttom. 
 

Sommaröppet 7 jul och 4 aug är 

inställda. 

 

SK3BG Beklagar att årets sommaröppet tyvärr 
inte kan genomföras då våra lokaler befinner 
sig i ”upplösning” 

 

Nå vad händer i klubben under 
hösten,  vad är planerat? 

 
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 
 

Den här omgångnen hoppas vi på fler stationer 
igång på bandet. 
 

Regler hittar du på: 
www.sk3bg.se/contest 
 

Du kan finna ett mindre reportage längre 
fram i bladet. 
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Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
———————————–———————-————- 
 

Tis 29 sep  BANDPLANSINDELNING 
V i  gå r  i gen om  o ch  be rä t t a r  om 
bandplansindelningen, främst vad gäller  50 MHz 

och utökningen på amatörradiobandet  
7 MHz. Vi går även igenom  indelningen för  övriga 
frekvensband.  

 
K l ub b v ä r d : 
S M 3 F J F /

Jörgen 
 
———————————–———————-————- 

 
Lör 3 okt DISTRIKT-3 MÖTE 
 

Höstens distriktsmöte äger rum i  

Östersund.  
 
Mer info i QTC och SSA-bulletinen.  

 
 

———————————–———————-————- 
 
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 förutsättningslös 
information, utan några som helst krav. Mer 

information på sidan 14. 
 
 

Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
———————————–———————-————- 

(Forts. på sidan 5) 

Så skulle det det sett ut, men det blir så här. 
 
Vanlig träffkväll med hårt arbete för att få våra 

lokaler bebooeliga igen. Styrelsen vänder sig också 
till medlemmar om förslag och förbättringar ang 
det forsatta installationsarbetena. 

 
NAC testen är alltså inställd pga inte färdigt i 
Radiorummet. 

 
Klubbvärd SM3ESX Christer 
Frekvens radogörelse på 50Mhz samt 7 Mhz 

är flyttad till den 29/9 
————————————–———————-————- 
 

Tis 8 sep RÄVJAKT 
 
Det blir ingen rävjakt, vi lägger all energi på att 

färdigställa våra lokaler i stället. Vi kommer att 
flytta jakten framåt till bättre tillfälle.  
 

Klubbvärd:  SM3EFS/Lennart 
 
————————————–———————-————- 

 
Tis 15 sep  NÖDSITUATION/SAMBAND - 
   DIN MEDVERKAN   

Del I av III 
Kom till denna träffkväll och få förutsättningslös 
information, utan några som helst krav. Mer 

information på sidan 14. 
 
Klubbvärd: SM3UQO/
Björn 

 
——————————— – —
——————-————- 

 
Tis 22 sep 

 KVARTALSMÖTE 

Styrelsen sammanfattar de 
aktiviteter som genomförts 
s e d a n  f ö r e g å e n d e 

kvartalsmöte och rapporterar 
om det projektarbete som 
pågår i styrelsen.  

 
Vi behöver Dina synpunkter 
och idéer och vi behöver Dig 

som bollplank för våra tankar och förslag. Vi är 
lyhörda och vill försöka anpassa verksamheten, så 
att den passar så många som möjligt. 

 
Kommer Du? 

 

Tis 1 sep NAC 144 MHz  
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Klubbvärd: SM3EFS/Lennart 

 
———————————–———————-————- 
 
Lör - sön 7 - 8 nov WEEKENDUTBILDNING I 

AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del II av II.  
SK3BG anordnar  veckos lutskurs  för 

amatörradiocertifikat i klubblokalen 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) 
Fortsättning från den 27 oktober. VK6APH, Phil 
förklarar hur radiomottagaren Mercury i HPSDR 

(High Performance Software Defined Radio) 
fungerar. I Mercury ansluts antennen via ett 
bandpassfilter direkt till en analog till digital 

omvandlare. 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 
program samt rapporterar om det projektarbete 

som pågår i styrelsen.  
  
Vi behöver Dina synpunkter och idéer och vi 

behöver Dig som bollplank för våra tankar och 
förslag. Vi är lyhörda och vill försöka anpassa 
verksamheten, så att den passar så många som 

möjligt. 
 
Kommer Du? 

 
(Forts. på sidan 6) 

Lör - sön 17 - 18 okt WEEKENDUTBILDNING 
I AMATÖRRADIOTEKNIK 

Del I av II.  
SK3BG anordnar  veckos lutskurs  för 
amatörradiocertifikat i klubblokalen 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 loggprogrammen? Vilka 
loggprogram lämpar sig bäst för contest? 
Klubbvärd:  SM3FJF/Jörgen 

 
———————————–———————-————- 
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 digitalomvandlingen 
skapas hela radiomottagaren med hjälp av 

programvara.  
 
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. 
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Mån 4 jan MELLANDAGSMEETING 

Vi fortsätter traditionen med en träff i 
mellandagarna. 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 
något intressant att tala om, 

så hör av dig till någon i styrelsen. 
 
Mer info på SK3BG-Nytt. 

 
Klubbvärd: SM3NXS/Sten 
 

———————————–———————-————- 

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.  
 
 

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 

o m  t r e 
byggk vä l l a r , 
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   

 
K l u b b v ä r d : 

SM3GSK/Classe 

 
———————————–———————-————- 
 

Tis 15 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: SM3EFS/Lennart 
 
———————————–———————-————- 

 

(Forts. från sidan 5) 
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SOTA på Vårdkasen i Härnösand. 
 
Den 26 maj hade SK3BG en enklare ”field day” 
i Härnösand. Vi hade beslutat att aktivera 

toppen av Vårdkasberget som den första SOTA 
utmaningen i klubbens historia. Vårdkasen har 
SOTA ID SM/VN-028 och har en höjd på 175 

möh. Samtidigt skall SM3JQU Per försöka 
aktivera de höga frekvenserna i ett NAC test. 
Samling utanför Clas Ohlson för vidare färd till 

Härnösand. Väl framkommna blev det hastig 
uppsättning av HF-antenn med klubbens eget 
material i form av nytt inköpt glasfibermast 

samt färdigskurna dipolantenner, allt finns 
samlat i en plastlåda. Naturligtvis var 
det kallt, vilket det alltid skall vara 

vid antennarbeten och det började 
regna kort efter vi blev QRV. Per 
3JQU hade med sin parabol på stativ 

och en laptop för loggning och CQ 
call. HF-stationen sattes upp i kuren 
som används vid start av alpina 

skidgrenar, den var lyckligtvis 
utrustad med tak. En hyfsad störnivå 

på 40m och 30 där vi beslutat att 
hålla till gjorde att vi fick  55 QSO 
fördelade på 13 40m samt 42 på 

30m. Tidmässigt så spenderade vi 
endast ett par timmar på plats, vi 
var väl mer eller mindre tvingade att 

hålla oss i rörelse för att inte frysa 
fast, huga vad kallt och ruggit det 
var. 3FJF överraskade oss alla med 

att bjuda på fika i Vägverkets lokaler 
i H-sand vilket var en välsignelse för 
våra frusna lemmar. Hur gick det då 

med NAC testen? Ja,  Per 3JQU fick 
sin parabol med tillhörande 
utrustning monterad på ett stativ att 

fungera. Det blev inte mycket att 
föra in i loggen, tre QSO:n kunde 

klaras av både på ssb och cw, sen 
började det att regna som bekant så 
Per fick helt enkelt plocka ned allt 

för iltransport till bakluckan på bilen. 
Det var kul och intressant att se den 
här typen av utrustning igång. Ja så 

slutar en tisdagsaktivitet; det här 
måste vi göra om igen på en ny 
SOTA ”kulle” .     3UQO 

SA3BDR samt 3FWT i samtal med intresserade                          Foto 3UQO 

CW körande 3CER samt loggande 3FJF               Foto 3UQO 

SM3JQU  PER vid sin parabol för 10G                           foto SM3UQO 
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Amatörradions Dag  6/6 

Så var vi där igen det årliga evenemanget 
Amatörradions dag, den här gången placerade på 

Storgatan nere vid början 
av gatan mot Clas Ohlson. 
Det skall sägas direkt att 

den här placeringen var 
inte den bästa. All aktivitet 
som pågår under den här 

dagen  finns i stadens 
centrala delar och det var 

vi långt ifrån, det 
upptäckte vi ganska fort.  
 

All publik hastade förbi 
vårat stånd och kastade 
som mest en förströdd 

blick på vad som pågick 
hos oss. Nåväl det 
stannade en och annan 

för att kolla vad SK3BG 
var för något, det är ju trots allt föreningslivets dag 
också.  På SK3BG hade vi bestämt att inte försöka köra 

med radio den här 
gången då vi visste att 
störläget närmast är 

att betrakta som 
kompakt. Vi hade 
däremot ordnat med 

en datalänk så vi 
kunde visa aktiviteten  

som pågår på internet 
när det gäller 
komunikation och 

annat roligt. Hela 
tillställningen blev lite 
fadd, då det helt enkelt 

inte blev så många 
som gav sig tid att 
höra efter vad vi håller 

på med. Till nästa år 
skall vi nog försöka be 
om ett bättre läge. Sen kanske vi måste ta med lite 

mera utrustning typ en riktig radio och annat, kanske 
sätta upp en  parabol eller kanske en satelitutrustning, 
jag tror att folk blir mer intresserade om man har lite lull

-lull att visa fram, det är ju av erfarenheter man lär sig.  

Text och foto SM3UQO 
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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 
självkostnadspris. 
 
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 har vi en 

bildkanon. Vid nästan alla 
klubbträffar är vi i behov av en 
bildkanon, för att visa olika typer 

av presentationer. Du som har 
något kul  eller intressant att visa 
lägg upp det på ett USB minne 

eller ta med en CD med ditt 
material så kan du enkelt visa det 
för all under klubbkvällar. 

 
3UQO 
Björn 

TRÖJOR, KEPSAR  
ETC. MED TRYCK 

SM3PZS/Per-Erik tipsar oss 

om, att vi kan köpa tröjor och 
k e p s a r  m e d  v å r a 
amatörradiosignaler från SanRic 

Profil & Brodyr. 
 
Läs mer på  www.sanric.se  

 
Gå in på erbjudanden och klicka 
sedan på ”Radio”. 

 
Inloggningsuppgifter 

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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Under  år  2009 hål l s 

styrelsemöten normalt andra 
måndagen i varje månad, 
med uppehåll under juli och 

augusti. 
 
Har du något, som du vill att 

v i  s k a  t a  u p p  p å 
styrelsemötena, så kontakta 
någon i styrelsen. 

 
73 de SM3ESX/Christer 

BINGOLOTTO 

Sundsval ls  Radioamatörer , 

SK3BG, säljer bingolotter, för att 
d e l f i n a n s i e r a  k l u b b e n s 
verksamhet.  
 

 
 
 

 
 
S t ö d 

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/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. 

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 

SM3UQO Ny QRX-redaktör 

Jag vet, en ledare skall finns på andra sidan i tidningen men det är 

inte lätt att behärska ett nytt program i PC:n och samtidigt ha 
intensioner att göra ett bra jobb med QRX. Nå alla är vi barn i början, 
jag hoppas att ni skall finna bladet informativt om klubben och 

omvärlden. Min målsättning kommer att bli att förse Er med info som 
ger tankar och aha-upplevelser som gagnar vår hobby. Jag kommer 
att försöka visa programmet i SK3BG under kommande månader, visa 

en del länkar på internet, och jag kommer att ha en teknikrelaterad 
sida. Däremellan kommer det att finnas artiklar om aktiviteter där 
SK3BG varit inblandad. Vidare en del fasta punkter, ni vet samband, 

adresserändring och annat matnyttigt i föreningen. 
 
Nu är inte det här jobbet som redaktör för QRX ett enmansjobb 

(hoppas jag) så jag förväntar mig att medlemmar ung som gammal  
har egna idéer och tankar som han eller hon vill sätta på pränt. Jag är 
alltså emottaglig för insändare för publicering i QRX. Som ni ser så är 
inte QRX förändrad vad det gäller layout. Jag tycker inte vi skall ändra 

för mycket på utseendet men det kommer att bli en del ändringar på 
innehållet som ni förstår.  

Det här numret av QRX är lite av 

”klipp och klistra”, typ en tidigare 
offentlig person, så ni må ursäkta 
en del stavfel och andra med våld 

utförda ”svenska” förkortningar 
och andra felaktigheter. 
 

SM3UQO Björn  
sm3uqo@telia.com 

Finns att köpa 

Jag tillverkar ett enkelt ID kort i 

standardstorlek. Sänd mig bild via 
e-mail så gör jag kort inkl hållare 
Kostnad 25:- 
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Uppgiften 

Före showen: 
Bygga upp sambandscentralen. 

Bygga tre parkeringsytor med 
hänvisningsskyltar och 
betalplatser.  

Ta betalt och anvisa parkerings-
platser. 
Följa del av arrangörsstaben. 
Bygga upp fikaplatsen. 
 

Under showen: 
Följa vakter, sjukvårdare, 
arrangörstab och Diggiloo-
koordinator. 

Rycka in vid problem. 

 

Efter showen:  
Vägdirigering vid parkeringarna.  
Städa av parkeringsytor, riva 

hänvisningar. 
Riva sambandscentralen. 
Plocka ihop i fikaplatsen. 

Indelning, gruppering, 
uppgifter 

Sundvall (-)(+) ansvarar för 

parkeringsyta A och 2 
betalstationer 
 

Sollefteå (-) ansvarar för 

parkeringsyta B och 2 
betalstationer 

 
Östersund (-)(+) ansvarar för 
parkeringsyta C och 2 

betalstationer 
Alla ansvarar för bemanning av 
sambandscentralen.  

Så var det då dags för årets stora sambandsuppdrag DIGGILOO i Utanede och SI9AM. Förberedelser har 

pågått under senare delen av våren dels på SI9AM dels på vår egen avdelning Sambandsuppdrag. Vi dvs  
över 50 operatörer från alla radioklubbar som bildar SI9AM träffas på Holmstagården för arbetsfördelning, 
morgonfika och en hel del information. Restaurang Casa Norrmén har tillbringat de tidiga timmarna och 

plockat ihop en alldeles utmärkt frukost till oss.  

SM3SZW håller låda om våra 

arbestuppgifter 

Hams från SK3BG lyssnar 

3FJF, SA3BAT och Karin  

Jobb väntar,  in med maten 

Det var mycket fint 

väder därför många 

besökare. Samtliga 

bilder av 3LIV och 

3FJ 
 

Fortsättning  sid 13 
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SI9AM och kunna ansöka om 

SI9AM-diplomet. 
 
2009-06-27 

Detaljplanering inför Diggiloo-
arrangemanget.  
 

2009-07-18 
Sambandsuppdraget vid Diggiloo. 
Läs mer på sidan 11 

 
För mer programinformation vad 
som händer under hösten på 

SI9AM gå in på hemsidan 
www.si9am.se 

SI9AM Annandag påsk träffades 

SM3FJF/Jörgen, SM3CER/
Janne, SM3VLC/Tomas och 
SM3VRG/Karl-Gunnar på 

SI9AM, för att fortsätta 
uppdateringsprojektet från den 1 
mars. 

 
Under dagen installerades Skype. 
 

SM3FJF/Jörgen hade inhandlat 
ett kylskåp, med ett litet frysfack, 
som packades  upp och 

installerades i rummet. Nu blir 
det betydligt lättare, att ta med 
sig kylvaror och kunna förvara 
dem i rätt temperatur under 

sommarhalvåret. 
 
2009-04-18  

På SSA:s årsmöte  i Täby 
presenterades SI9AM med ett 
r u l l a n d e  b i l d s p e l  o m 

b e s ö k s s t a t i o n e n  s a m t 
turistbroschyrer om Ragunda 
samt informationsmaterial om 

SI9AM. 
 
2009-04-18  

SI9AM aktiverades av 
SM3CVM/Lars, som gjorde  
reklam för besöksstationen, 

genom att vara QRV på olika 
band. 
 

2009-05-09  
Arbetsdag på  SI9AM. 
Storstädning och genomgång av 

radioutrustningar och antenner. 
 
Kommande aktiviteter 
  
2009-06-13  
SI9AM QRV, för att göra reklam 

för besöksstationen och för att ge 
amatörer möjlighet att köra 

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. 

 
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  

w w w .s i 9a m .s e  f å r  du 
kontinuerlig information om vad 
som är på gång. Du kan även se 
bilder från de aktiviteter, som 

har förekommit. 
 
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 
kronor. 

 
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen 

http://www.si9am.se/
http://www.si9am.se/
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NYBLIVEN SÄNDARAMATÖR ELLER  
DU SOM INTE BESÖKT KLUBBEN PÅ LÄNGE 

Du som är nybliven sändaramatör, eller du som 

inte besökt klubben på länge, här är lite info du 
kanske söker. 

 
Du finner alltid information om aktiviteter vad som 
pågår, och vad som kommer att ske på 
www.sk3bg.se. 

 
Du kan alltid lyssna på ”Bullen” via RV58 SK3BG:s 
repeiter. Efter den normala SSA bulletinen kommer 

det alltid ett SK3BG:nytt som ger dig information 
och nyheter som rör klubben. Har du ytterligare 

frågor är du alltid välkommen att ställa dem via 

SK3BG:nytt eller du kan använda e-mail via 
hq@sk3bg.se. Du kan även använda de e-mail 
adresser du hittar på medlemssidan på hemsidan. 

 

Forsättning från sid11 
 

Ja hur gick det då? På den frågan 
kan bara sägas ett rungande 
”jippi” fint väder, lugna och 

härliga OP med tillhörande  
sidofrekvenser. De första 
timmarna gick åt att bygga våra 

parkeringar samt sambands-
central, fördela arbetet och 
vilopauser, allt dirigerat av allas 

vår ”hinken 3SZW”. När sen 
publiken började strömma till och 
samtliga parkeringar var igång så 
blev det inte mycket trafik i nätet, 

även om inte det pratades så 
mycket så kom det hela tiden info 
ut till respektive OP. Det förekom 

en del trafik om var det och det 
finns samt att det fanns en hel del 
frågor som dök upp från publiken, 

allt kunde dock besvaras utan 
större tvekan eller funderingar.  
Jag såg inte mycket av själva 

showen den hördes dock 59++.  
 
Parkeringsarbetet flöt på utan 

några störningar, och vi kan ju 
tacka högre makter för vädret, 
törs inte tänka på hur det skulle 

sett ut med regnvåta marker. Med 
Casa Norrmén vid ”spisen” så 
fungerade utfodringen  av över 50 

OP med fika, lunch och nattmacka 
helt problemfritt. Ulla och Jörgen 
har inte gjort detta för sista 

gången. Du kan hitta bilder på 
hela evenemanget på SI9AM:s  

hemsida. När sen det hela skulle 

avslutas hade i alla fall jag lite 
dubier hur publiken skulle 
reagera i form av stress  och 

trötthet. Men det blev inga 
problem, mina farhågor kom helt 
på skam. En lugnare utryckning 

kan man nog inte hitta, vi 
lyckades tömma samtliga 
parkeringar på mindre än två 

timmar, det fanns ju eftersläntare 
men dom klarade sig för det 
mesta själva. 

 
Med detta sambandsuppdrag fick 
i alla fall jag en del ”AHA” saker i 
huvudet, det här är på inget sätt 

någon kritik, jag tror dock att 
följande punkter skall kommas 
ihåg: 

 
1. Med tusentals i publiken skulle 
en olycka eller annat lätt skapa 

en förvirring, som utan tvekan 
skulle blockera mobilnätet på 
några sekunder. Jag tror att en 

vanlig telefonlina skall finnas i 
sambandscentralen.  
 

2. Jag inbillar mig att en karta 
över området med information 
om var olika saker finns skulle 

avlasta OP från en massa frågor 
via nätet, dessutom gör det OP 
nästan helt oberoende av SC. 

Den här kartan skall ju finnas hos 
respektive OP. Jag tror att  

den enkelt kan framställas via 

något enkelt kartprogram på 
internet.  
 

Vad skall man mer säga om 
detta uppdrag, utan tvekan så 
ställer jag då upp för nästa 

omgång om det blir någon. Det 
var mycket kul, massa roliga 
människor och ett helt underbart 

framgångsrikt uppdrag ingen 
nämnd ingen glömd. 
 

Som jag förstår av rapporter och 
underlag från ekonomiansvariga 
så har SI9AM med tillhörande 
klubbar gjort ett litet ”klipp” där 

fördelning av överskottet kommit 
respektive klubb tillgodo. Ett 
flertal av de inblandade har även 

skänkt pengar för bilkostnad till 
sina klubbar. 
 

Text 
SM3UQO 
Björn 
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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 
intresse för medverkan. Medverkan kan bestå 

antingen av materiell utrustning, personligt 
deltagande eller båda delarna. 
 
Förfrågan 

Klubben har också fått förfrågan om att bistå med 
sambandsoperatörer på den nya bandvagnen 
MOLOS (se bild). 

 
Sambandsansvarig 
SM3MEH/Tomas är Sundsvalls Radioamatörers 

nye sambandsansvarige person. Under tre 
träffkvällar berättar och beskriver Tomas  klubbens 
nya strategi kring sambandsfrågorna. 

 
T r ä f f k v ä l l a r 
Kom till våra träffkvällar tisdagen den 15 

september, 13 oktober och en tisdag i januari 
2010, under temat ”NÖDSITUATION/SAMBAND 
- DIN MEDVERKAN”.  Du kommer att få 

förutsättningslös information, utan några som helst 
krav. 
 

Vi välkomnar Ditt engagemang i den här 
betydelsefulla utmaningen för klubben. 
 

AMATÖRRADIO OCH SAMHÄLLSNYTTAN 

50 000 - 50100 max bandbredd 200 Hz 

50 100 - 50500 max bandbredd 2700 Hz 
50 500 - 52000 max bandbredd 12 kHz 

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 

Du kan hämta hem en mycket informativ 
bandplan som beskriver frekvenser trafiksätt  

och var du förväntas hålla till med din radio på 
www.fura.se vilket är Umeå Radioamatörers 

hemsida. 
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WEEKENDUTBILDNING I 
AMATÖRRADIOTEKNIK 

Sundsvalls Radioamatörer, 

SK3BG,  anordnar utbildning i 
amatörradioteknik.  
 
U t b i l d n i n g e n  l e d e r  t i l l 

Amatörradiocertifikat/licens, som 
ger ti l lgång ti ll  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.  
 

Grundkunskaper:  
Grundskolans matematik för 
årskurs 9. 

Datum:  

17-18 oktober  och  
7-8 november, 2009 

 
Plats: 
Sundsvalls Radioamatörers 
klubblokal i Sidsjön. 

 
Kursavgift:  
600 kronor (vid 10 deltagare)   

I priset ingår SSA:s 
utbildningskasse. 

 
Deltagarantalet begränsas till 15 
personer. 

 
Övriga avgifter:  
Avgift för prov och utskrift av 
certifikat tillkommer efter 

avslutad utbildning. 
 

Utbildningskassens innehåll: 

Läroboken Bli Sändar-
amatör - Grundutbildning 
Trafikhandboken 

Broschyrmaterial om 
amatörradiohobbyn 
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 

SM3UQO:s Länklista 

Under denna rubrik kommer jag att presentera div Internetlänkar 

jag har hittat som kan vara nyttiga att känna till. Har du egna länkar 
som kan vara intressanta, sänd mig ett mail.  

www.i1wqrlinkradio.com   
 
 
 
 
//websdr.ewi.utwnde.nl 
 
 
 
www.Ac6v.com 
 
 Www.hamuniverse.com 
 

Det är en länklista som jag funnit 
innehåller det mesta en Ham kan önska, 
den verkar också var uppdaterad mycket  
bra. 
 
Här har du en sida med SDR (soft radio 
design) som är online, du kan se dina egna 
signaler. 
 
En sida med mycket information för alla. 
 
Alltiallo sida har finns mycket godis. 

Till Salu 

Det finns ett par tillsalulistor 

placerade på anslagstavlan i 
klubblokalen. 
 

Bla. SM3DBW säljer 
- AV-18HT Hygain HF-vertikal 
(CXS har ägt denna tidigare) 
- FT 290R 

Commodore 64 + 
diskettstation i 
originalförpackning. 

 
SM3LF Skall sälja en del från 
itt sommar QTH se lista på 
klubben. Försälning skall 
vara avslutad under juni 2010 
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Under maj och aug var det portabeltest 

Bilder och QTH/P SM3UQO 

Mastfot tillverkad av standard delar från 

järn eller byggnadsfirman. Bilen är 
parkerad med bakdäcket över hållaren. 
Med en dipol typ G5RV på en höjd av 

15m. Inga stabiltetsproblem har jag sett i 
denna uppställning. Jag körde ihop ca 40 
QSO totalt under testen. Aktiviteten var 

bättre under våromgången speciellt från 
SK3BG:s sida. Till nästa år hoppas jag vi 
blir flera. 

Så här såg det ut i bilen, PC sitter fast på 

ratten med en speciell hållare.  

Mast består av två delar, en undre del i 

Aluminium  teleskop ca 8 m övre delen 
ett 10 m fiskespö i glasfiber. 
 

Det var busväder under höstomgången 
det regnade ”cats and dogs” blev sjöblöt 
innan jag kröp in i bilen, men allt ordnar 

sig med en kopp kaffe och en macka. 
 
 


