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Silent Key 

 
Hans Håkansson, SM3FWT, avled på Sundsvalls 
sjukhus onsdagen den 28 oktober efter en kort 
tids sjukdom. Hans blev 67 år. 
 
Den 3 mars 1970 blev Hans lyssnaramatör i 
Föreningen Sveriges Sändaramatörer, SSA, och 
fick lyssnarsignalen SM3-5111. Året därpå fick 
han amatörradiosignalen SM3FWT. Hans 
arbetade vid den tiden med tidningstransporter, 
främst i södra Norrland. 
 
Sommaren 1978 flyttade Hans till Stockholm och 
började arbeta vid Sveriges Radio som OB-
assistent med bland annat att köra OB-bussarna. (OB= Outside Broadcasting). 
1981 flyttade Hans tillbaka till Sundsvall som OB-assistent. På OB-bussarna hade Hans även arbetsrollen som 
fotograf, service och underhåll av OB – bussarna. Hans var kunnig, allt i allo och fanns tills hand för att bland annat 
serva sina arbetskamrater med allt som hör till vid TV-sändning i och utanför studion.  
På SVT Sundsvall fanns även amatörradioklubben, SK3HK, där Hans var en aktiv medlem.  
 
Hos Sundsvalls Radioamatörer var Hans en mycket välkänd radioamatör. På 1970-talet hjälpte han till vid de 
radioläger som hölls på Åstön. Han deltog i de flesta klubbaktiviteter som anordnades i den gamla klubbstugan på 
Södra Stadsberget. När Sundsvalls Radioamatörer flyttade till vår nuvarande klubblokal i Sidsjön så var Hans en 
resurs att räkna med. Hans hjälpte bl. a. till på den årligen återkommande Amatörradions dag i Sundsvall, olika 
sambandsuppdrag och han bryggde ofta kaffe och ställde fram bröd när det var träffkväll i klubblokalen, till glädje 
för oss andra. Hans checkade nästan alltid in på bullen på söndagskvällarna. 
 
Under 2000-talet har Hans helhjärtat hjälpt till med att bygga upp Europas 4:e amatörradiobesöksstation, SI9AM, 
som finns i Utanede intill den Thailändska paviljongen.  
 
Hans lämnar ett stort tomrum efter sig. 
 
Vila i frid och ett sista 73 
 
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG och 
King Chulalongkorn Memorial ARS, SI9AM 
 
genom 
Ulla SM3LIV och Jörgen SM3FJF 

Klubben och medlemmarna  har gjort en insamling och en nsättning på Hjärt & Lungfonden som en 
minnesgåva.  Medlemmar har skänkt 550:- och klubben har bidragit med 100:- ur kaffekassan. 
 
SM3FJF Jörgen 
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SM3UQO  QRX-redaktör 

Så nås man av beskedet att en i ledet har lämnat 
oss kanske till förmån för en bättre tillvaro, svåra 
frågor eller hur? SM3FWT Hans lämnade oss 
hastigt efter en kort tids sjukdom. Begravningen 
var på Sköns begravningskapell. Vi var några 
stycken samlade som tog ett sista farväl till en 
uppskattad klubbmedlem. SM3FJF har sänt in en 
runa se första sidan som ger alla medlemmar en 
återblick på Hasses gärningar  i klubben. Frid över 
hans minne. 
 
Vi närmar oss slutet på året 2009 som har varit 
omtumlande minst sagt. Vi fick göra en rokad på 
lokalens funktion bygga om vårt kök samt inreda 
ett nytt radiorum tillsammans med QSL 
sorteringen.  

Jag tror de flesta tycker att  lösningen på om– 
bygganden blev fullt OK, vi har ju inte förlorat 
någon samlingsyta att tala om, vi har tvärtom fått 
ett officiell källar förråd dessutom så fick vi ett 
helt års lokalhyra i utbytet för vårt gamla 
radiorum. Nu blev det mycket att göra, och det är 
här jag ser den stora vinsten. Det är ju så att när 
man börjar från början så brukar men inte göra 
om eventuella misstag utan man har lärt något 
från tidigare installationer och nu tycker jag vi 
fått mycket fina och funktionella lokaler för vår 
hobby. Grattis SK3BG  
I detta nr Finns vinterns och vårens program 
 
SM3UQO  
Björn 

Det var våldsamma pileup:s under senaste 
CQ WW DX Contest på  SK3PY. 
 
Har ni sett på maken , starar har parkerat 
för en stunds rast på flytten söderut. 
 
Vi kan konstatera att antennerna håller för 
mycket mer än man tror. 
 
SM3FJF passade på att ta bilden vid ett 
snabbt besök på Birsta Östra 
 

Nu är det dags att betala  
medlemsavgiften för år 2010 till Sundsvalls Radioamatörer.  

 
 
Avgiften för år 2010 är 250 kronor för fullt betalande medlemmar och 125 kronor för studerande/
värnpliktiga. 
 
Med detta utskick bifogas ett inbetalningskort. 
 
Innehåller kuvertet inte något inbetalningskort, kontakta omgående kassören SM3LIV/Ulla på telefon  
060-313 25 eller via mail sm3liv@ssa.se 
 
För Dig som hämtar hem tidningen direkt från nätet, skickar klubben inbetalningskortet separat, 
såvida du inte meddelat annat till kassören. 
 

Klubbens plusgiro är    

79 16 23-2 
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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? 

Klubbvärd:  SM3ESX/Christer 

 

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. 

Ordförande: 
SM3ESX/Christer 
 

Sekreterare: 
SM3UQO/Björn 
 

Kassör: 
SM3LIV/Ulla 
 

Övriga styrelsemedlemmar: 
SM3CER/Janne 
SM3EFS/Lennart 
SM3FJF/Jörgen 
SM3GSK/Classe 
SM3LDP/Markku 
SM3NXS/Sten 

 
Under år 2010 hålls styrelsemöten normalt andra 
måndagen i varje månad, med uppehåll under juli 
och augusti. 
 
Har du något, som du vill att vi ska ta upp på 
styrelsemötena, så kontakta någon i styrelsen. 
 
73 de SM3ESX/Christer 
 
Styrelsens planerade  
under 2010. 
 
Måndag 100111 
Måndag 100208 
Måndag 100308 
Måndag 100412 
Måndag 100510 
Måndag 100607 
Måndag 100913 
Måndag 101011 
Måndag 101108 
Måndag 101213 
 
Dessa möten är planerade, ändringar kan före-
komma beroende på arbetssituationen  hos 
enskilda styrelsemedlemmar. 
 

Från Styrelsen till Er alla 
 

EN RIKTIGT GOD JUL 
 

Och ETT GOTT NYTT ÅR 
 

2010 
 

SK3BG:s STYRELSE 



QRX nr 4/2009  2009-12-15    SM3UQO                                                                                                                      4 

 

Dessutom från en resa i november 2009 till sultanatet 
Brunei på Borneo där han var aktiv som V88/SM3TLG. 

 
Mer info på SK3BG-Nytt. 
 

Klubbvärd: SM3NXS/Sten 
 
 
Tis  12 jan Träffkväll 
 
En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på 

en kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad  du 
fick i julklapp av den snälla tomten. En träffkväll 
utan fast program. 
 
Klubbvärd SM3ESX Christer 
 

 
 
Tis  19 jan Att använda och köra 
med klubbens ny slutsteg och 
radio. 
 
Vi kommer att få lära oss hur det nya 
fina slutsteget skall användas, dessutom 
så får vi en genomgång hur radion 
FT1000MP skall  ställas in för att få ut det mesta 
av den inbyggda intelligensen. Alltså en kväll som 
länge varit önskad. Vi kommer också att uppdatera 
instruktionerna för radion. 
 
Klubbvärd Sten SM3NXS 
 
 
Tis  26 jan Hur använder du DX4win 
klubbens  loggsystem. 
I kväll skall vi lära oss att använda klubbens loggsystem 
DX4win en länge önskad aktivitet. Efter kvällens 
genomgång kommer alla att kunna köra klubbens 
radiosystem och även kunna logga de QSO:n man kört 
 

Klubbvärd SM3UQO Björn 
 
 
 
Tis  2 feb Träffkväll 
 
I kväll fortsätter vi med del 2 av serien bygga och 
förstå 50mhz antenner. SM3UQO tillsammans med 
SM3GSK visar upp en HB9CV antenn för 50 mhz som är 
enkel att bygga och har bra värden. 

 
 
 
Klubb värd SM3LDP/Markku 

(Forts. på sidan 5) 

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 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 klubben 
och berätta, så kanske din 
önskan blir uppfylld. 
 
Vi  ser verar  glögg, 
l u s s e k a t t e r  o c h 

pepparkakor. 
 

Klubbvärd: SM3EFS/
Lennart 
 
 

 
M å n  4  j a n 
MELLANDAGSMEETING 
Vi fortsätter traditionen med 
en träff i mellandagarna.   
 

FRÅN NORDKAP TILL BORNEO 

Hans SM3TLG håller föredrag och visar bilder från 
expeditioner under år 2008/2009 till tre IOTA-öar på 
Nordkalotten i tre olika länder.  
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Kvällen kommer att innehålla en tillbakablick på vad vi 
har  gjort under våra tisdagar på klubblokalen. Det 
kommer att visas vad som är önskat av aktiviteter av 
medlemmarna och vad vi faktiskt har lyckats klara av. 
 

Klubbvärd SM3ESX Christer 
 
 
Lör- sön 13 - 14 mars WEEKENDUTBILDNING 
I AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del I av II.  

SK3BG anordnar  veckos lutskurs  för 
amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön. 
 
Se sep artikel sid 9. 
 
Tis  16 mars Årsmöte. 

 
Härmed kallas du till årsmöte på SK3BG. 
Vi håller sedvanliga årsmötesförhandlingar. Alla          
önskas hjärtligt välkomna till fika och trevlig gemenskap. 
 

Varmt välkomna hälsar Styrelsen 
 
Klubbvärd SM3UQO  Björn 

 
Tis  23 mars Träffkväll 
I kvällens tema ”lödrök” skall SM3ESX lära ut vad och 
hur vi skall göra för att få en perfekt utförs lödning. Vi 
behöver ofta just använda lödkolven, Christer tar oss 
med på en utveckling av konsten att löda. 
 

Klubbvärd SM3EFS Lennart 
 
 
Tis  30 Träffkväll 
 
Kvällen ägnas åt allmänt mingel i klubblokalen, vi har 
inget fast program utan vi sorterar QSL kort samt 
dricker en kopp kaffe med tillhörande bulle och kaka. 
 

Klubbvärd SM3FJF Jörgen 
 
 
Tis  6 april Träffkväll/ samband 
 
Kvällen kommer att gå i sambandets tecken. Vi 
utvecklar vår sambandsavdelning med bla. hur vi skall  
utrusta oss med antenner för portabelkörandet. 
 

Klubbvärd SM3MEH Tomas 
 
 
Tis  13 april Digital Träffkväll 
 
Kvällens tema blir digitalt radiokörande. Vad finns det 

(Forts. på sidan 6) 

 
Tis  16 feb  
 
I Kväll fortsätter vi med del 3 av serien bygga och förstå 
5 0 m h z 
a n t e n n e r . 
S M 3 U Q O 
t i l l s ammans 
med SM3GSK 
visar upp de två återstående enkla 50 mhz nämligen 5/8 
vertikal samt en dipol/lop antenn som är lätt att bygga 
och har bra värden. 
 

Klubbvärd SM3UQO Björn 
 
 
Lör - sön 20 - 21 feb WEEKENDUTBILDNING 
I AMATÖRRADIOTEKNIK 
Del I av II.  
SK3BG anordnar  veckos lutskurs  för 
amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.  
 
Se separat artikel på sidan 9. 
 
Tis  23 feb  Samband del 1 
 
Ikväll skall vi 
u t b y t a 
erfarenheter vi 
har samlat på  
oss angående radiosamband. Klubben har en egen 
sambandsgrupp som kommer att inviga oss i kommande 
projekt och samband. 
 

Klubbvärd SM3MEH Tomas 
 
 
 
Tis  2 mars Träffkväll del 2 
 
Vi fortsätter med samband och skall göra en 
inventering  av vad det verkligen finns för resurser 
bland k lubbens medlemmar för  ett 
sambandsuppdrag. 
 
Klubbvärd  SM3MEH Tomas 
 
Tis  9 mars Träffkväll 
 

Tis 9 feb Träffkväll 
 

Kom upp drick en kopp kaffe och helt enkelt mingla 
med dina klubbkompisar några timmar. Du kanske 
har något att visa på klubbens PC kanon. Kaffe, 

bulle och kaka finns som alltid framduka 
 
Klubbvärd SM3EFS Lennar 
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Var då? Kommer vår Sambandsansvarige SM3MEH 
Tomas att nyttja möjligheten till en enklare övning? 
 

Klubbvärd SM3UQO Björn 
 

Tis  16 maj Portabeltesten 
 
VÅROMGÅNGEN 
Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vår tuffaste 
motståndare är Sollefteåklubben. Den här 
gången vinner vi eller hur? 
Vårens portabeltest äger rum 

Söndagen den 16 maj 
kl. 07.00-11.00 UTC. 
Regler hittar du på: 
www.sk3bg.se/contest 

 
 
Tis  18 maj Träffkväll/ Kvartalsmöte. 
 
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 rapport från portabel-
testen.   Denna kväll berättar klubbens medlemmar 
själva om sina aktiviteter i portabeltesten. 
 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
 
Tis  25  maj  Träffkväll Special 
 

Det har flera gånger efterfrågats om någon 
typ av portabelaktivitet. Denna afton tar vi våra 
portabla amatörradioutrustningar och åker 
till ??????. Vi har nu chansen, att återigen dels få 
testa våra radiostationer, antenner 
och portabla kraftkällor samt att 

delta i det mycket populära 
SOTA. Var och en tar med egen 
förtäring. 
I början av maj får du mer 
information 
om tider och ev samåkning på SK3BG-nytt, på 

träffkvällarna på klubben på tisdagar samt på 
klubbens webbplats. 
 
Samordnare för aktiviteten är 
SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen. 

för möjligheter och hur gör man. Vi skall titta på 
klubbens radiostation och köra digitala moder bla. 
PSK31 och RTTY. 
 

Klubbvärd SM3GSK Classe 
 
 
Lör-Sön 16-17 apr SSA:S ÅRSMÖTE 
Göteborgs Radiounion hälsar oss välkomna till årets 
SSA:s årsmöte 2010. 
 
En spännande weekend väntar den som tar sig till 
Göteborg och SSA:s Årsmöte. Du hittar program och all 
information på webbplatsen nedan. 

 
http://www.radioaktiv.se/ssa2010 
 
Du kan även hålla koll på vad som händer i form 
av organiserade resor från oss i distriktet. 
 
Logga in på SSA bullen under söndagar och 
lyssna på efterföljande SK3BG:nytt 

 
Tis  20 april  Träffkväll med info från SSA 
årsmöte 
 
Klubbvärd SM3FJF Jörgen 
 
Tis  27 april  Träffkväll 
 
Kvällen ägnas åt allmänt mingel i klubblokalen, vi har 
inget fast program utan vi sorterar QSL kort samt 
dricker en kopp kaffe med tillhörande bulle och kaka 
 
Klubbvärd SM3EFS Lennart 
 
Tis  4 maj  Träffkväll 
 
Vi har reserverat denna träffkväll för ett besök på 
SK3GA Hudiksvalls Sändaramatörer. SK3GA har under 
en längre tid trevat efter besök från närstående klubbar 
att besöka deras helt nyrenoverade klubblokaler i 
Hudiksvall. I skrivande stund finns inga detaljer för 
mötet, styrelsen återkommer via SK3BG:nytt och QRX 
bladet. Samåkning kommer att ske från klubblokalen. 
 

Klubbvärd SM3ESX Christer 
 
 
Tis  11 maj  Träffkväll 
 
Kvällen kommer att tillägnas Portabel testen som körs 
Söndagen den 16 maj. 
Vad behövs? är allt i ordning?  batterier laddade? och 
hur är det med portabel antennen? 
SK3BG kommer att vara QRV från Björkön som vanligt 
resten av medlemmarna kommer att vara QRV ??? Ja 

(Forts. från sidan 5) 
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Tis  1 juni Träffkväll  
Kvällens tema blir Amatörradions dag. 
 
Underkvällen förbereder vi klubbens deltagande i 
festligheterna kring Sveriges nationaldag den 6/6. 
Sk3bg kommer återigen att aktivera sin signal 
någonstans på Storgatan under Söndagen. Vidare info 

kommer via SK3BG:nytt och i QRX löpande. 
 
Klubbvärd SM3ESX Christer 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Den 6:e juni blir dagen, då vi gemensamt inom 
distriktet går ut på gator och torg, för att visa 
upp vår hobby och för att rekrytera nya 
medlemmar. 
Amatörradions Dag inrättades ursprungligen av 
IARU och man har försökt att samordna 
aktiviteten globalt. I år inföll dagen den 18 april. 
Något för tidigt för oss här uppe i norr kanske. 
Inom Sverige har SSA försökt samordna dagen 
inom landet utan att lyckas. Nu ska vi åtminstone 
försöka hålla en gemensam dag inom Distrikt 3. 
 
Den 6:e juni är ”Föreningarnas Dag” och även 
Sveriges nationaldag. Då kan vi förvänta oss att 
mycket folk är i rörelse, för att ta del av lokala 
aktiviteter på denna helglediga dag. 
För tionde  året i rad, gör SK3BG en satsning på 
att informera om amatörradio. I år blir det på 
Nationaldagen, som också är ”Föreningarnas Dag” i 
Sverige. 
SK3BG ställer ut i centrum på Storgatan (plats ej 
bestämd). Vi kommer att montera upp vårt 
utställningstält med radioutrustning och antenner. 

Vi har broschyrmateriel, rollups, tidningen 
QTC m.m. 
Vi finns på plats mellan 
11.00 – 16.00 
Vi kommer att behöva operatörer till både 
HF-, VHF- och satelitkörning. 

Samordnare 
SM3ESX/Christer  SM3FJF/Jörgen  samt 
SM3MEH Tomas 

   8 jun Träffkväll och säsongsavslutning 
 
Vi träffas under  kvällen för att gå igenom händelser 
under amatörradionsdag, vi hoppas att det blev 
många nya kontakter med intresserade över vår 
hobby. Kaffepannan är på  och det finns säkert 
tidningar niinte hunnit se. 
 
Klubbvärd SM3FJF 
 
 
15 jun Säsongsavslutning 

 
Vi avslutar vinter och våromgången med 
korvgrillning och allmän samvaro, kaffekokaren 
står på som vanligt.  Kom upp och berätta vilka 
antennjobb som står för dörren. Vi kommer även 
att prata om vad som hände under amatörradions 
dag. 
 
Klubbvärd SM3ESX Christer 
 
 
 
 
 
 
 
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 alla under klubbkvällar. 
 
SM3UQO Björn 

 
 
 
 

 

 

 
 

Klubben sänder under vår-
omgången  QSL kort den: 

 

16 feb, 18 maj  
 

Glöm inte att frankera  
med QSL-märke. 

 
SM3AF   Sten 

BILDKANON 

UTGÅENDE QSL 
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 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2010 
 

Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte: 
 

Datum: Tisdagen den 16 mars 2010 
 

tid: Klockan 19.30 

 
Plats: Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall 

 

Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 

 Fika och trevlig gemenskap. 
 

 Kvällen avslutas med en auktion. 

 
 

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN  

 Händelser i medlemsmatrikeln 

Silent Key  SM3FWT Hans Håkansson 
 
Silent Key  SM3ETC  Jan Bergman 
 
Nya Medlemmar. 
 
SM3KTS  Gunnar Andersson 
Tjädervägen 2 G nb 
856 31  Sundsvall 
 
SA3BIN  Johan Bergman 
Strind 629 
860 35  Söråker 
 
Magnus Skoogh 
Mjösundsvägen 8c 
86240  Njurunda  
 
Mikael Skoogh 
Mjösundsvägen 8c 

862 40  Njurnda 
 
Andreas Eriksson 
Tunavägen 32b 
862 32  Kvissleby 
 

Sven Burström 
Gamla Vägen 12 
862 32  Kvissleby 
 
 

Micael Åberg 
Åhvägen 15 
862 41  Njurunda 
 
Peter Lundgren 
Toppstigen 17a 
862 32  Kvissleby 
 
Tobias Laurin 
Skedlovägen 23 
862 40  Njurunda 
 
Lämnat Klubben 
 
SA3AZM  Mikael Aspelin 

Klubbtidningen QRX 
 

Som redaktör till QRX har jag  många uppslag på 
vad den skall innehålla och hur den skall se ut. Det 
är en kul uppgift att hålla på med detta. Men som i 

allt annat dyker det upp idétorka lite då och då, 
det är alltså tillåtet att komma med förslag, artiklar 

eller annat som kan vara av intresse om vår 
fantastiska hobby den är ju helt gränslös. Det vore 
kul om det fanns en eller flera därute i den stora 

världen som vill bidraga med något. 
 

En riktigt God Jul på Er 
73 från redaktörn. 
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Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik. 
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens,  
som ger tillgång till samtliga amatörradiofrekvensband. 
 

Kursens målsättning: 
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och 
färdigheter som krävs, för att avlägga prov 
för amatörradiocertifikat/licens. 

 

Omfattning:  
4 kursdagar fördelade över två veckoslut, med hemuppgifter 

mellan de olika veckosluten.  
Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i 
Sidsjön, Sundsvall.  
 

Grundkunskaper:  
Grundskolans matematik för årskurs 9.  
 

 
 
   Utbildningskassens innehåll: 
   Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning 
   Trafikhandboken 
   Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn 

   Block och penna 
 

   Kursledare:   
   SM3ESX  Christer Byström och  
   SM3FJF   Jörgen Norrmén 

Kursavgift:                                     Övernattning i Sundsvall: 
600 kronor (vid 10 deltagare)                         I byggnaden bredvid Sundsvalls 
Deltagarantalet begränsas till 15 personer.                Radioamatörers klubblokal 
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.                 finns möjlighet till övernattning 
                                        till en billig penning. 
Övriga avgifter:    
Avgift för prov och utskrift av certifikat                  Mer info på www.sidsjohotell.se 
tillkommer efter avslutad utbildning. 

      Lördag den 20 februari 2010 

      kl 09.00 – 12.00 Pass 1 

      kl 12.00 – 13.00 Lunch 

      kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

      kl 17.00 – 18.00 Middag 
      kl 18.00 – 21.00  Pass 3 

 

      Söndag den 21 februari 2010 

      kl 08.00 – 12.00 Pass 1 

      kl 12.00 – 13.00 Lunch 

      kl 13.00 – 17.00 Pass  

     Lörd ag den 13 mars 2010 

     kl 09.00 – 12.00 Övningsprovskrivning 

     kl 12.00 – 13.00 Lunch 

     kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

     kl 17.00 – 18.00 Middag 
     kl 18.00 – 21.00  Pass 3 

 

     Söndag den 14 mars 2010  

     kl 08.00 – 12.00 Pass 1 

     kl 12.00 – 13.00 Lunch 

     kl 13.00 – 17.00 Provskrivning 

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

     Veckoslut I                                                     Veckoslut II 
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BINGOLOTTO 

Sundsval ls  Radioamatörer , 
SK3BG, säljer bingolotter, för att 
delfinansiera 
k l u b b e n s 
verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
Stöd klubbens verksamhet 
genom att abonnera på bingo-
brickor och få dem direkt hem i 

brevlådan. 
 
För Dig, som vill prenumerera på 
Bingolottobrickor, är det enklast 
att Du kontaktar  
SM3KAF/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. 

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  

 

GLÖM INTE! 
Använd micken och logga in på 

 

SSA-Bulletinen och 
SK3BG-nytt 

 
Söndagar kl 21.00  på RV58 

Finns att köpa 

 
 
Jag tillverkar ett enkelt ID kort i 
standardstorlek. Sänd mig bild via 
e-mail så gör jag kort inkl hållare 

Till Salu 

Att sända in eventuella förslag, artiklar eller annat till Redaktörn är  
Busenkelt. 

 
Du kan maila på sm3uqo@telia.com 

 
Och du, jag tror att jag kan hantera de flesta filformat. 

 
 

         Redaktörn 
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SI9AM 
Syftet med SI9AM, King 
Chulalongkorn Memorial Amateur 
Radio Society in Ragunda, 
Sweden är, att kunna erbjuda 
sändaramatörer, som besöker 
den Thailändska paviljongen, att 
på plats kunna köra radio med 
specialsignalen SI9AM. 
 
 
Resumé hösten och vintern 
2009 
 
19 och 20 september  
 
Contestteamet SM3EAE/Lars, 
SM3CER/Janne och SM3FJF/
Jörgen fanns på plats för att 
köra SAC, Scandinavian Activity 

Contest, CW-delen. Även 
SM3BQC/Arne fanns med för 
att ge sitt stöd till contestteamet. 
 
Om vi tittar på den preliminära 
resultatlistan, så återfinns 

SI9AM på en hedrande 11:e 
plats, i klassen Multi Operator, 
Single TX med sina 1.408 QSO:n 
och 525.023 poäng.  
 
22 – 27 oktober 

Återigen valde ON6UQ/Marcel 
och ON4ACA/Jef att aktivera 
SI9AM under CQ World Wide DX 
Contest SSB den 24 - 25 oktober.   
De anlände till Skavsta och 
Stockholm med var sina flyg, sent 
på onsdagskvällen den 21 
oktober. Vid midnatt, natten 
mellan onsdag och torsdag så 
bilade de från Stockholm Arlanda 
upp till till SI9AM. Vid 
halvfemtiden på morgonen, 
stannade de till hos SM3LIV/
Ulla och SM3FJF/Jörgen i 
Njurunda som bjöd dem på kaffe 
och smörgåsar.  

SI9AM 
På fredagsförmiddagen den 23 
oktober besökte SM3CVM/Lars 
dem på besökstationen, dels för 
att hälsa dem välkomna tillbaka 

till SI9AM, men också för att 
överlämna diplom från 2008, CQ 
WW DX Contest. ON4ACA/Jef 
och ON6UQ/Marcel var även 
då operatörer på SI9AM och 
kom då på 1:a plats, i multisingel 

klassen i Sverige. 
Vi som tittade på clustret under 
torsdagen och fredagen kunde se 
att de blivit spottade ett antal 
gånger. 
Tisdagmorgon den 27 oktober 
lämnade de SI9AM och påbörjade 
bilresan till Skavsta för att sedan 
flyga hem till Belgien. 
 
I ett tackmail till oss berättade de 
att hemresan gått bra och att 
utrustningen på SI9AM hade 
fungerat till full belåtenhet. De 
hade turats om att köra radio och 
i princip varit i gång vid 
radiostationen hela 
besöksperioden, förutom en natt 
- när båda sov samtidigt, en i 
sängen och en med huvudet på 
tangentbordet, men det var dock 
inte under contesten. 

 
I år i CQ WW DX körde de 2080 
kontakter, 301 länder och 73 
zoner. Före och efter testen körde  
  
de dessutom mer än 1.800 

kontakter, ungefär lika mycket på 
CW som SSB. 
 
De avslutar mailet med att de 
redan ser fram till nästa besök i 
Utanede och SI9AM. 

 
28 – 29 november  
 
Denna helg var contestteamet 
SM3EAE/Lars, SM3CER/ 

Janne och SM3FJF/Jörgen åter 

på plats i Utanede för att köra CQ 
World Wide DX Contest CW. Under 
lördagen var grabbarna påhejade 
av SM3BQC/Arne. I loggen blev 
det, från 30 timmars QSO-körande  
1.369 QSO:n och 640.000  poäng.  

 
 
Kommande aktiviteter år 2010 
 
10 års-jubileum 
Den 19 juli 2000, i hällande regn, 

invigdes SI9AM. Invigningstalet 
hölls av kommunens ordförande, 
kommunalrådet Bernt Källström 
som förklarade SI9AM för officiellt 
invigd genom att överlämna en CW
-nyckel från Ragunda kommun. 
Invignings QSO:n kördes av vice 
ordförande SM3FJF/Jörgen först 
med SK5SSA sedan med SK0HQ 
och SI75A. 
 
Under hela år 2010 kommer vi att 
anordna diverse aktiviteter för att 
fira jubileumsåret. 
 
 
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. 
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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 
 

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. 
 
Utrustning på SI9AM 
I schacket finns bl. a. en Yaesu 
1000MP med ett ACOM-1000 
slutsteg, datorer med 

internetuppkoppling för loggning. 
I antennparken finns bl. a. JP-
Tribander beam. 
 
När du vill sova finns en 
våningssäng och vill du tillaga 
något enklare att äta, så finns ett 
kylskåp, micovågsugn, kaffebrygg 
och vattenkokare.  
 
 
Mer info 
På webbplatsen  
www.si9am.se får du 
kontinuerlig information om vad 
som är på gång. Du kan även se 
bilder från de aktiviteter, som har 
förekommit. 

 
Välkommen 
Välkommen att hyra SI9AM 
för några timmar, ett dygn 
eller flera dygn. Du väljer 
själv hur mycket du vill köra 
och vilka band du vill 
aktivera.  
 
Bokning av SI9AM 
För mer information 
kontakta SM3FJF/Jörgen 
på telefon 060 - 313 25 eller 
SM3CVM/Lars på telefon 063 - 
850 09. 
 
 

ON6UQ/Marcel och ON4ACA/Jef visar stolt upp diplomet som visar att de 
vann CW WW DX Contest SSB år 2008 i Multi Single klassen i Sverige. De 
använde naturligtvis SI9AM 

SM3CER under SAC CW från SI9AM 

http://www.si9am.se/
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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 23 feb, 2 
mars  11  maj  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 

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 
 

I detta nr av QRX finns bandplanen för våra 
frekvenser med. Det är en kopia från www.fura.se 

Umeå sändaramatörer. Det är den sista 
uppdaterade versionen av bandplanen gjord av 

SM2DCU Olof. Jag tycker den är helt outstanding 
när det gäller att vara informativ. 

Se sid 14-15 
Vill du inte klippa i tidningen så hittar du 

samma hos www.fura.se 

SM3UQO:s Länklista 
 www.i1wqrlinkradio.com   
 
 
//websdr.ewi.utwnde.nl 
 
 
 www.Ac6v.com 
 
 www.hamuniverse.com 
 
 www.ledbutik.se 

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. 
 
Det är populärt med lysdioder, här finns det mesta. Skall du göra en egen 
lampa eller har du ideér här finns det du behöver. 

Vi har ett nytt frekvensband till vårt förfogande se 
bifogade bandplaner. 
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