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Digiloo och gänget från SRA
Åskådare. SK3BG:s arbete skulle omfatta parkering A
som tar emot alla som kommer från Sundsvalls
hållet, vår teambas SM3MEH Tomas fördelade de
Ja så var det dags för den stora sambandsuppgiften
nämligen Digiloo i Utanede. Vi samlades som vanligt på rasurser som stod till buds och vår parkering stod
Holmstagården och SI9AM:s lokaler där morgonkaffe
färdig till ca 1300 då man förväntar sig att de första
med macka serverades samt att ”Hinken” SM3SZW
gästerna skall dyka upp.
kunde påbörja genomgång av vårt uppdrag under dagen.
Den här gången skulle som vanligt det mesta av krutet
Vi skall inte glöma de övriga som var på plats, totalt
läggas på inlotsning och parkering av alla väntade
fanns det 43 OP alla med någon form av radio hade
Utanede och SI9AM 6Aug 2010.

QRX nr 3/2010 2010-08-22

SM3UQO

1

Hörsammat lockropen från de sambandsansvariga
och folk kom från Östersund, Sollefteå och
Kramfors klubbarna. Vi var 17 aktiva från SK3BG
där 3LIV samt 3CER bemannade Ett HQ placerat
vid Museumet, ett större tält användes som café
och rastplats för alla. Den här gången gjordes en
ändring på kosthållet då SI9AM hade anlitat
Holmstagården för lunchen, ett väl genom-tänkt
beslut då det förenklade för alla och inga resurser
behövdes sättas till.
Solen sken från nästan molnfri himmel med en
lagom temperatur, så arbetet med att ta betalt och
lotsa in gästerna flöt på utan problem både på
Sk3bg:s parkering som Östersund och Sollefteå:s
parkeringar.
Genomgång inför uppdraget samt montering av mattält

En radioutrustad 4-hjuling användes för att
serva oss med vatten, kaffe och mackor och
det gick åt en heldel vatten. En del uppdrag
åt Digiloo-ledningen gjordes och under den
tidigare delen av showen serverades det en
enkel kvällsmåltid med kaffe och mera
vatten. Ca 2300 var det slut på musiken och
alla skulle hem , det är här som man alltid
fasar lite för hur folk uppträder, men vi hade
tömt tre parkeringar med nästan 1000 bilar
på mellan 25-40 min. Upprensning av våra
parkeringsytor gjordes och allt material och
spärrband togs bort, därefter kunde vi
återsamlas vid vårt restaurangtält för en sen
varmkorv med bröd och mera vatten.
SM3SZW Sven-Henrik framförde ett stort
tack för ett enastående genomfört samband
och bevakning.

Andreas och Christer under uppdrag med radiohjulingen

3LIV i fullgång på HQ

Vi var hela tiden synliga under showen här 3WTZ
samt Christer och Andreas.
Det beräknades att det kom ca 30% mindre åskådare
till showen om man jämnför med 2009 års upplaga.
Och som SM3SZW sa som slutkläm på nattkröken ”
rent satistiskt skall det regna nästa gång” Om det nu
blir något Digiloo 2011.
Vid pennan 3UQO Björn
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Amatörradions Dag i Sundsvall
den 6 juni

Som du ser - så har vi ett fantastiskt QTH-läge för vår
visning av amatörradiohobbyn!

centrum och en gångpassage för besökande, så det var en
väldigt lyckad placering. Ett tiotal personer blev
intresserade av vår fina hobby och två av de personer som

På nationaldagen och för fjärde året i följd
demonstrerade vi amatörradio i Sundsvalls centrum, vid
Stora torget. 55 föreningar/organisationer i Sundsvall
var på plats i centrum och visade/demonstrerade vad
deras förening kan erbjuda. Man beräknade att ca 20
000 personer kom och firade nationaldagen i Sundsvalls
centrum.
Start på klubben
Redan klockan 09.30 så träffades vi i klubblokalen i
Sidsjön. Det var SM3ESX/Christer, SM3EFS/Lennart,
SM3UQO/Björn, SM3MEH/Tomas och SM3FJF/Jörgen
som lastade bilarna fulla med utställningsmaterial.
Förberedelser på torget
Klockan 10.00 började så förberedelserna med att göra
iordning utställningsbordet och radiobordet. En 12 AVQ
vertikal monterades på ett utskjutbart maströr. I den
hängdes klubbens gula banderoll med texten
www.sk3bg.se. En banderoll som syntes på långt håll
i centrum.

fick en demonstration föranmälde sig till höstens utbildning
för amatörradiocertifikat. Foto SM3FJF/SM3UQO
Vid pennan
SM3FJF/Jörgen

Radiokörande
Utställningen pågick mellan kl 12.00 till 16.30. En hel
del QSO:n kördes/demonstrerades på 20 meter, både
på CW, Foni och på PSK31.
Godis lockar alla
Självklart så tilldrog sig godisskålen med lösviktsgodis
allmänhetens stora intresse, men samtidigt var det ett
smart sätt att få intresserade att stanna till vid våran
utställningsmonter.
Besökande amatörer
Under dagen besöktes vi av många klubbmedlemmar
samt amatörer från Härnösand, Stockholm och Polen.
Lyckad placering
Den utställningsplats vi förfogade över i år var alldeles i
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Klubbtidningen QRX

Hemsidan SK3BG

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.
Sidantalet är pga portokostnader maximerat till 15
sidor
73 från redaktörn.
qrx@sk3bg.se

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 alla under
klubbkvällar.
SM3UQO Björn

UTGÅENDE QSL
Klubben sänder under vår och höst omgången QSL
kort den:

Som den uppmärksamma surfaren på klubbens
hemsida så har ni säkert märkt att något har
hänt. Klubben har bytt Internet-leverantör från
Jamtport till One.com.
Bytet har skett av flera orsaker men en av huvudorsakerna var att sidan skall kunna administreras
enkelt och att kostnaden skulle minska. Båda
dessa kriterier har vi kunnat uppfylla med denna
flytt. Just nu är Lennart SM3EFS huvud-ansvarig
för hemsidan och har du frågor eller undringar kan
du vända dig till honom.
Den nya sidan ser helt annorlunda ut än tidigare
du hittar i dag ett antal flikar som på ett enkel sätt
visar olika delar i klubben. Huvudsidan innehåller
programmet ett antal veckor framöver samt en
liten ruta imellan antennerna och bilden på lokalen
som vi kan kalla ”sista minuten info” där klubben
kommer att visa eventuella snabba ändringar vad
det gäller program eller andra händelser. På den
vänstar sidan hittar du som vanligt Contest samt
under den ett antal länkar som tar dig till olika
adresser bla. SSA.
Flikarna på den övre delen av huvudsidan går till
olika delar av klubbens huvuddelar som tidningen,
utbildning, samband, klubbinfo och ett bildgalleri.
På dessa sidor finner du även en direkt e-mail
adress som går till resp ansvarig för fliken.
Du kommer säkert att finna ut hur sidan fungerar
den är mycket enkel och förhoppningsfullt även
informativ.
Det är ett hästjobb som SM3EFS lagt ned på vår
nya hemsida och arbetet är inte på långa vägar
färdigt. Uppdateringar och förbättringar kommer
hela tiden att dyka upp

8 maj
21 Sep
16 Nov

Har du förslag eller annat som kan förbättra
hemsidan, tveka inte att låta din röst bli hörd.

Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
SM3AF Sten

Styrelsen. Gm SM3UQO
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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
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.
Du kan även använda epost adresserna:
hq@sk3bg.se
Klubblokalen@sk3bg.se

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.

Styrelsens planerade under 2010.
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag

Klubbprogrammet

100111
100208
100308
100412
100510
100607
100913
101011
101108
101213

Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd,
alternativt läsk och bröd, till ett självkostnadspris
av endast 20 kronor.

Tis 24 Aug Säsongsstart

Dessa möten är planerade, ändringar kan förekomma beroende på arbetssituationen hos enskilda
styrelsemedlemmar.
73 de SM3ESX/Christer

Vi startar verksamheten efter
sommaruppehållet kom upp till kubblokalen
och berätta vad du har gjort under sommaren.
Kanske har det varit ett bra väder för
antennarbeten, eller det har bara varit väder
för att sitta innomhus med radion på.
Kaffemaskinen står på och det finns färska
bullar och kakor
Klubbvärd SM3ESX Christer
Tis 31 Aug Träffkväll
En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på

QRX nr 3/2010 2010-08-22

SM3UQO

5

en kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad du
gjorde på Portabeltestens höstomgång, eller du
kanske körde Lighthouse testen. Det kommer även
att bli avrapportering från sambandsuppdraget
DIGILOO.

Klubbvärd SM3GSK Classe
Lördag 4 Sep Utbildning special
OBS! ÄNDRAT DATUM 24 OKT istället
Lättare utbildning i Contest och DX körande Läs
hela programmet på sid 10
Klubbvärdar SM3ESX samt SM3FJF

Klubbvärd SM3CER Janne
Tis 5 okt Veta mera
Del 2 av vår serie via CD skiva. Den här
gången handlar det om DX och contest.
Vi hoppas kunna ge mer förståelse och inblick i
dessa tävlingsformer.
Klubbvärd SM3ESX Christer

Tis 7 sep Veta mera
Så börjar vi en vetamera serie igen den här
gången med hjälp av datorn och några nya CD
skivor klubben har införskaffat.
Rubriken är ”Geting started in HF”
Del 1
Klubbvärd SM3ESX Christer

9-10 Okt SAC Testen SSB delen
Nu tar vi nya tag, SAC testen är
mycket stor och den är populär. Ställ
upp för klubben och SM3 så tar vi hem
det här. Mer info på Sk3BG /contest
Lör- sön 16– 17 Okt WEEKENDUTBILDNING
I AMATÖRRADIOTEKNIK

Tis 14 Sep Samband Del 1

Del I av II.

I Kväll Kommer SM3MEH Tomas att visa
samband på hög nivå. Ett antal klubbmedlemmar
är i dag engagerade i den MOLOS vagn som
finns placerad i distriktet.
Klubbvärd SM3MEH Tomas

S K 3 BG
a no r d na r
v e c k o sl u t sk u r s
amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.

för

Se sep artikel sid 10

Tis 12 okt Videokväll

Tis 21 Sep Kvartalsmöte
Styrelsen presenterar bland
annat höstens 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.

Så är det dags för en efterlängtad videokväll.
SM3EVR Tord kommer att visa en nyligen körd
DX expedition
Klubbvärd SM3EFS LENNART
Tis 19 Okt Teknikkväll
SM3UQO kommer att visa en del ny utrustning
och teknik. Lite hemligt just nu men det kommer
att klarna längre fram
Klubbvärd SM3UQO

Kommer Du?
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Tis 28 Sep Träffkvll
En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på
en kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad du
körde på SAC testen CW delen den 18 sep. Jag
tror nog det var flera signaler i luften som har
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Tis 26 Okt Träffkväll

Tis 23 Nov Teknik kväll

En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på
en kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad
du körde på SAC testen SSB delen den 9-10 okt.
Jag tror nog det var flera signaler i luften som
har SK3BG som hemmaklubb.

SM3ESX kommer att inviga oss i en del tekniska
mysterier, innehållet av kvällen kommer att
beröra SDR radio bla.

Klubbvärd SM3LDP Markku
2 Nov Veta

Klubbvärd SM3FJF Jörgen
Tis 30 Nov Träffkväll

Mera

Så fortsätter vi vetamera serie den här gången
med hjälp av datorn och några nya CD skivor
klubben har införskaffat.
Rubriken är ”Geting started in VHF-UHF”

En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på en
kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad och visa
bilderna du tog på vinterfesten, det kommer nog
flera bilder på diverse forum. Det finns säkert nya
tidningar att titta i. Eller du har kanske kört någon
test.

Del 3

Klubbvärd SM3NXS Sten

Klubbvärd SM3ESX Christer

Tis 7 Dec Kvartalsmöte

Lör- sön 13-14 Nov WEEKENDUTBILDNING I Styrelsen presenterar bland annat vintern och vårens
AMATÖRRADIOTEKNIK Del II
program 2011 samt rapporterar om det
projektarbete som pågår i styrelsen.
SK3BG
anordnar
veckoslutskurs
f ö r Vi behöver Dina synpunkter och idéer och vi
amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
behöver Dig som bollplank för våra tankar och
förslag. Vi är lyhörda och vill försöka anpassa
Se sep artikel sid 10
verksamheten, så att den passar så många som
möjligt.
Tis 9 Nov Samband
Klubbvärd Styrelsen
Kvällen kommer att gå i sambandets tecken. Vi
utvecklar vår sambandsavdelning med bla. hur vi Tis 14 Dec Säsongsavslutning
skall
utrusta oss med antenner för
portabelkörandet. SM3MEH kommer visa hur det Ja här tar höstens program på SK3BG slut för
går med den införskaffade sambandsvagnen. 2010 det kommer som vanligt ett mellandagsmöte
Utveckling och installationer har pågått en tid men mer om det längre fram. Idag så dricker vi
kaffe/the samt minglar lite inför julhelgen, varmt
under hösten.
välkomna.
Klubbvärd SM3MEH Tomas
Klubbvärd Styrelsen
Tis 16 Nov Inställt
OBS! detta höstprogram kan ändras av olika
Vi ställer in tisdagskvällens övningar och hänger skäl, vänligen logga in på Bullen Söndagar
oss åt städning och iordningställande av lokalen för att hålla dig informerad om ändringar
inför Vinterfesten den 19/11
eller tillägg. Styrelsen håller även hemsidan
www.sk3bg.se uppdaterad.
Fredag 19 Nov Vinterfest

SK3BG ordnar vinterfest som vanligt, det kommer
mer info via SK3BG:nytt samt i QRX se sid 8
Klubbvärdar Styrelsen
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Inbjudan till vinterfest på SK3BG
Så är det dags igen för årets fest på Radioklubben, du och din kära är varmt
välkommen till
Årets höjdarfest.
Datum:
Fredagen 19 November Kl:19.00
På programmet:
Vi börjar med en välkomstdrink och mingel, därefter skall vi äta Buffét. Under
kvällen anordnas
det som vanligt stort lotteri.
Pris:
Ca 250:- per person det ingår välkomstdrink, Buffét, öl/vatten samt
Kaffe och kaka till dessert.
Under kvällen finns det öl och vin till försäljning till självkostnadspris.
Anmälan:
Ring eller maila din anmälan till SM3ESX 060-561285 e-mail
Sm3esx@telia.com
Din anmälan är bindande, sista anämlningsdag 1Nov.
Vi kommer att bekräfta priset i bokningsbekräftelse till dig.
Betalning göres enklast till klubbens PG konto 79 16 23-2 glöm inte
Att ange signal/namn på talongen, vi vill ha din inbetalning senast
5 november.
Begränsat antal till festen är 35 personer, så först till kvarn
Gäller.
Varmt välkommna
Styrelsen SK3BG
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Lite information om lokalen och
Antenner.
Klubben har beslutat att gör ett inköp av riktig
klätterutrustning för arbete i vårt antenntorn. Vi
kommer att köpa in två riktiga klätterselar med två
fånglinor till vardera sele. Utrustningen kommer inte
att vara till uthyrning för klubbmedlemmar men kan
lånas mot skälig ersättning till klubbkassan, behöver
du låna ta kontakt med någon i styrelsen.
I klubblokalen har ventilationen äntligen kommit
igång, den tycks fungera mycket bra. Luften i mötes
-lokalen är i dag frisk och med rätt temperatur.
Eftersom de nya klätterselarna nu finns på lokalen
kommer arbetet med tråd antenner och VHF
antenner att fortsätta nu under de tidiga
höstmånaderna
Det planeras nya trådantenner för 80, 40 samt 30m
Arbetet med att få upp VHF samt UHF antenner går
vidare. Klubben har begärt att få använda del av
taket vid den gamla AM radioantenn som sitter
monterad vid taklucka, vi har dock inte fått något
besked från hyresvärden vid pressläggning.
Styrelsen beslutatde lite snabbt att en timerfunktion
skall monteras på vår takmonterade projektor. Det
har visat sig att den vid två kända tillfällen inte har
varit avstängd riktigt alt startat själv. Timern
kommer att vara inställd på ca 2 timmar
3UQO

Utbildning i DX och
contestkörning

Under hösten kommer SK3BG att anordordna en
lättare kurs i contest och DX trafik. Det planeras en
lördag under hösten nämligen 4 sep. Det finns stort
vetande inom SK3BG ang DX, Contest och IOTA
som vi hoppas skall kunna bibringas till flera
amatörer. Som en del i kursmaterialet kommer våra
nyligen inhandlade CD skivor att användas samt
naturligtvis att flera av klubbens conestkörare och
DX folk kan angageras i detta specialmöte. Det var
ursprungligen amatörer från Örnsköldsvik som kom
upp med förfrågan om inte SK3BG kunde anordna
en lättare kurs om denna gren inom amatörradion.
Styrelsen tog ett principbeslut på utmaningen och
resultatet blev detta försök den 4 Sep. Efter kursen
kommer en utvärdering att hållas för att vi skall se
om det kan finnas en möjlighet till fortsättning
BLI QRV NU I HÖST!

Kurs för Sändaramatörer
Datum: Söndag 24 okt
Tid: Kl 09.00 – 16.30
Plats: Klubblokalen hos Sundsvalls Radioamatörer i
Sidsjön
Lärare: SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen
Kursinnehåll:
Vad innebär; DX-trafik, Contest-trafik, IOTA
DX-trafikens vågutbredningen på olika frekvenser
Kursdeltagarnas frågor…
Exempel på att köra DX-QSO, Contest-QSO och
IOTA-QSO
DX-Cluster på Internet
Praktiskt radiokörande från SK3BG på SSB och på
PSK31
Praktiska tips och fällorna du bör undvika
Anmälan:
Senast 31 augusti till
SM3ESX/Christer, 060-56 12 85 eller
sm3esx@telia.com
SM3FJF/Jörgen, 070-394 17 45 eller sm3fjf@ssa.se
Antalet deltagare är begränsat till ca 10
kursdeltagare.
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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.

Veckoslut I

Veckoslut II

Lördag 16 Okt
kl 09.00 – 12.00
kl 12.00 – 13.00
kl 13.00 – 17.00
kl 17.00 – 18.00
kl 18.00 – 21.00

Lördag 13 Nov
9.00 – 12.00
kl 12.00 – 13.00
kl 13.00 – 17.00
kl 17.00 – 18.00
kl 18.00 – 21.00

Pass 1
Lunch
Pass 2
Middag
Pass 3

Söndag 17 Okt
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass

Övningsprovskrivning
Lunch
Pass 2
Middag
Pass 3

Söndag 14Nov
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Provskrivning

Kursavgift:
600 kronor (vid 10 deltagare)
Deltagarantalet begränsas till 15 personer.
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.
Övriga avgifter:
Avgift för prov och utskrift av certifikat
tillkommer efter avslutad utbildning.
Utbildningskassens innehåll:
Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning
Trafikhandboken
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
Block och penna
Kursledare:
SM3ESX Christer Byström och
SM3FJF Jörgen Norrmén

Övernattning i Sundsvall:
I byggnaden bredvid Sundsvalls
Radioamatörers klubblokal
finns möjlighet till övernattning
till en billig penning.
Mer info på www.sidsjohotell.se

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
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BINGOLOTTO
S u nd sv all s R ad io am at ör e r,
SK3BG, säljer bingolotter, för att
delfinansiera
klubbens
verksamhet.

Till Salu

QRX 4/2010

Jag tillverkar ett enkelt ID kort
enligt nedan. Det är självkostnadspris på kortet. Sänd mig
ett digitalt foto på dig så fixar jag
det hela, du kan även få din licens
införd i förminskad skala på
baksidan. Kostnad 25:- inkl hållare

Ett större reportage från SK3BG:s
uteliv alltså alle de fielddays och
liknande kommer i QRX nr 4 då
tillsammans med bilder och annat.
Jag skall bara få tag i dom som har
kört något.HI
Redaktörn.

Det kom ett mail…..

Stöd klubbens verksamhet
genom att abonnera på bingobrickor och få dem direkt hem i
brevlådan.

Hej SK3BG!
Den 8 Augusti 2010, avled en
gammal klubbmedlem SM3BHT
sedermera SM0BHT Sven Valter
Jonsson
på Nortälje sjukhus, efter en tids
sjukdom.

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

Vi vet att han hade många
radiovänner här i stan
och vi önskar att ni ägnar honom
en tanke.

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

MVH Barnen till Sven

GLÖM INTE!

Använd micken och logga in på

SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58
Höstmöte Distrikt 3
Lördag den 2 oktober kl 09,30
DL3 inbjuder härmed SSA-anslutna klubbar och dess medlemmar inom distrikt 3 till ordinarie Höstmöte den
andra oktober.
Denna gång träffas vi i Sundsvall och tillsammans med lokala arrangören Sundsvalls Radioamatörer / SK3BG
Paviljongvägen 11 i Sidsjön Sundsvall.
Vägvisning och incheckning genom SK3BG via RV58/R5 (145,725 MHz).
Mer info hittar du på www.sk3bg.se samt på distriktssidan för distrikt 3 under www.ssa.se
Välkomna till ett intressant möte i framtidens tecken!
// DL3 Tomas Åberg / SM3MEH
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SI9AM – 10 års jubileum – 2010-07-24
och SM3LIV/Ulla
på plats för att
hälsa våra
jubileumsgäster
välkomna.

Vädret var perfekt på lördagsmorgonen
när alla hälsade på varandra.
Samling på morgonen
Redan på torsdagen den 22 juli påbörjades de
sista förberedelserna inför jubileumsdagen. På
torsdagskvällen träffades SM0AGD/Erik Arild,
SM0OTG/Eva och SM3FJF/Jörgen för att gå
igenom Erik Arilds föredrag och lägga tillrätta de
inskannade diabilderna. Vid 12-tiden på
fredagen den 23 juli åkte SM3BQC/Arne och
SM3FJF/Jörgen upp till Utanede för att montera
upp amatörradiotältet som skulle användas för
incheckning, sätta upp en tillfällig antenn för 2
meter, sätta upp 13 frågor för Tipsrundan och
sätta upp skyltar för att hänvisa besökarna till
parkeringar och till vårt amatörradiotält.
Vid åttatiden på lördagsmorgonen fanns
SM3BQC/Arne, SM3EAE/Lars, SM3FJF/Jörgen

SM0AGD/Eric Arild, SM0OTG/Eva,
SM5DJZ/Jan och XYL Birgitta hade
övernattat på Holmstagården och var de
första att hämta den speciella
namnbrickan som berättigade till fri
entré till den Thailändska paviljongen
och parkområdet. Strax därefter anlände
SA0AFU/Rolf med XYL Maybritt. Tidigt på
plats var också SM3DAL/Ove och
SM3GHN/Jan Bertil från Östersund.
Därefter anlände besökarna i en strid ström.
Många av besökarna hann till och med att gå
tipsrundan före klockan 11.00 som var
klockslaget när SM0AGDs föredrag började.
Föredrag av SM0AGD Erik Arild
SM0AGD/Erik Arild höll ett intressant och
uppskattat föredrag om sin segling i Stilla havet
under 6 månader år 1982. En segeltur som gav
47.600 QSO:n från 11 olika öar/DXCC länder.
Som tack för det intressanta föredraget
överlämnade SI9AM den nytryckta boken ”I
Kung Chulalongkorns fotspår” till SM0AGD/Erik
Arild.
SM2EKA/Rune tog tillfället i akt att tacka Erik
Arild för hans mycket intressanta föredrag.

Många hade samlats för att lyssa på SM0AGD/Eriks föredrag.
QRX nr 3/2010 2010-08-22
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.Samtidigt passade han på att för SK2AT,
Föreningen Umeå Radioamatörer, tacka SI9AM
för de tio åren som gått och lyckönskade inför
framtiden. Rune överlämnade SK2AT:s
jubileumsbok från föreningens 60 årsjubileum till
SM3CVM/Lars. Stora applåder som avslutning.

Följande thailändska radiostationer kördes:
Tony/HS0ZDX, Kurt/HS0ZIE, Winit/E20AS,
Swen/HS0ZFZ, (Hans/HS0ZFU) and Bob/
HS0ZFD. Men också Eddy/HS0/EA4BKA,
Manfred/HS0ZEU, Fred/HS0ZFA och Kongprasert
W./HS1CKC.

Lunch
Efter det intressanta föredraget av SM0AGD/Erik
Arild så var de flesta av besökarna hungriga.
Några stannade kvar på Holmstagården och åt
en utsökt
kycklinggryta och
andra
promenerade ner
till

Trevlig samvaro under dagen
Förutom föredragen så uppskattade många av
jubileumsgästerna möjligheten att få träffa
varandra och prata radiominnen. En och annan
ny kontakt
skapades också
under dagen.

QSO med Thailand
Klockan 16.00 körde HS0ZDY/Svante (eller
SM3DYU, som Svante använder när han är på
besök i Sverige) ett antal QSO med Thailand på
14 MHz.

Mingel inför middagen
Före middagen så underhölls vi av musikbandet
”Frosthinken”, eller QRM och QSB som de också
kallade v.s. SA3AYF/Christian Frost och

Tipsrundan
Dagen till ära så
fanns det en
tipstävling med
frågor både inom
och utanför den
thailändska
paviljongen. Vi
hade blivit
sponsrade fritt
inträde i parken
för samtliga våra
gäster av
Thailändska
paviljongen. Det
Urzula Lind (XYL till SM3EFS) tar emot sin vinst.
uppskattades
mycket av våra
Terasspaviljongen och åt den goda Thaibuffén
gäster, som tog tillfället i akt att beundra den
som Astrid Hammargården serverade.
ståtliga paviljongen. Tipsrundan var utformad
dels som en tävling för bästa resultat samt dels
Föredrag av SM5DJZ Jan
ett lotteri som alla kunde vara med i och vinna
Klockan 14.00 startade dagens andra föredrag.
priser i tipstävlingen.
Det var SM5DJZ/Jan, som först berättade om
QSL-kortets vandringsväg - från dig till din
Vinnare i tipstävlingen var Urzula Lind, som vann
motstation. Därefter berättade Jan om de två
första priset en Nagoya VHF-antenn från
största diplomen DXCC och IOTA. Som
Mobinet. Andra pris tillföll Anne Marie Fors som
avslutning berättade Jan om det nya ryska
vann en G5RV trådantenn från SRS och tredje
diplomet. Som tack för det intressanta
pris tillföll SM3GBA/Sven-Erik som fick en
föredragen överlämnade SI9AM boken ”I Kung
Nagoya Magnetfot från Mobinet. För att alla
Chulalongkorns fotspår” till SM5DJZ Jan.
skulle ha en chans att få lite tröstpriser så drogs
Återigen stora applåder.
övriga vinster slumpmässigt oavsett resultat i
tipstävlingen. Två av tröstpriserna tillföll
Visning av besöksstationen
SM6JSM/Eric och SM6YBR/Brita som blev glada
För många av dagens gäster, var det första
för en ICOM-keps från SRS och en vacker Yaesugången de besökte SI9AM och naturligtvis var de
almanacka från Mobinet.
väldigt intresserade av besöksstationen. Att se
radioutrustningen och antennerna ”live” var för
Vi tackar alla våra sex sponsorer:
många av besökarna väldigt intressant. Några
Sanco, Mobinet, SRS, SSA, Jamtport och
passade också på att köra ett antal QSO:n från
Thailändska paviljongen till vinsterna i
SI9AM.
tipsrundan.
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SM3SZW/Sven-Henrik (Hinken).
Innan middagen serverades
40 av dagens besökare stannade kvar och deltog
vid jubileumsmiddagen som intogs på
Holmstagården. Alla var vi hungriga när vi satte
oss till bords. Ljudnivån steg nästan på en gång,
det fanns fortfarande mycket att prata om denna
jubileumskväll.

tillföll SM3CER/Janne.
Vinst nr 1, en Alinco VHF FM transceiver från
Sanco, till en mycket glad förstaprisvinnare Inger
Holm.
Jubileumsmiddagen
SM3CVM/Lars ordförande i SI9AM hälsade alla
välkomna
till
bords
och
till
10-års
jubileumsmiddagen.
Kulturansvarig i Ragunda Kommun, Kicki
Fredriksson
framförde
kommunens
varma
gratulationer till våra 10 år och önskade lycka till
i framtiden. Kicki Fredriksson överlämnade en
mycket
vacker
blomsteruppsättning till SI9AM,
vilken togs emot av ordförande
SM3CVM/Lars. Applåder.

Jubileumsmenyn
Förrätt
Västerbottenspaj med romsås

Gruppen ”Frosthinken” ledde
allsången
under
kvällen,
stundvis ekade det i hela huset.
SM3CVM/Lars tog åter till orda
och berättade kort om
tillkomsten av SI9AM. Han
framförde ett stort tack till
Ragunda Kommun samt ett
stort tack till våra sponsorer.
Vidare tackade han alla som
kommit denna dag och förgyllde
vårt 10-års jubileum. Vidare
tackade han alla som utfört allt
arbete för att vi ska få en
mycket attraktiv besöksstation,
ingen nämnd och ingen glömd.
SA0AFU/Rolf blev överlycklig över sina vinster.
Lars ville dock särskilt tacka en
person, nämligen SM3LIV/Ulla för hennes arbete
Huvudrätter
som kassör,
Fläskytterfilé med klyftpotatis och grillsås, eller
webbredaktör och hennes
Oxfilé med potatismuffins och grönpepparsås,
stora engagemang i olika
eller
aktiviteter som SI9AM
Älgentrecote med rotsakstårta och rödvinssås,
genomfört under alla 10
eller
åren. Ulla fick ta emot
Röding med potatiskaka och messmörssås.
den fina
blomsteruppsättningen
Efterrätt
som Ragunda Kommun
Sommarkaka med bär och glass samt kaffe
nyligen överlämnat till
SI9AM, detta med
Jubileumslotteri
kommunens goda minne.
Vi hade under dagen sålt 200 lotter. Naturligtvis
Applåder.
var det många som hoppades på att få vinna
första vinsten en Alinco VHF FM transceiver från
Daniel Bergström,
Sanco i Umeå. För att dra ut lite på spänningen
representant från Thailändska Paviljongen
så började vi med att dra vinst nr 22 och sedan
tackade för maten och önskade radioföreningen
tog vi oss närmare och närmare första priset.
lycka till. Och Daniel avslutade med att säga
”När vi pratar om saker som ska göras här i
Vinst nr 3, en G5RV trådantenn från SRS, tillföll
Utanede, så framhåller vi ofta radioföreningen
SA0AFU/Rolf.
SI9AM, genom att säga "Gör som dom, så blir
Vinst nr 2, en Icom HF-46 speacher mikrofon,
det riktigt gjort”. Stora applåder till Daniel och
QRX nr 3/2010 2010-08-22
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SM3UQO:s länklista
www.i1wqrlinkradio.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.

//websdr.ewi.utwnde.nl
www.Ac6v.com

En sida med mycket information för alla.

www.hamuniverse.com

Alltiallo sida har finns mycket godis.

www.ledbutik.se

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

Youtube.com

Börja med att söka på Hamradio ”du kommer att bli
överraskad

Brugtgrej.dk

Förmodligen en av de större loppis sidor med radio
Och elektronirelaterat i Norden.

(forts från sid 14

Och Thailändska paviljongen.
En vacker placket från RAST överlämnades till Lars
Aronsson, SM2CVM ordförande i SI9AM, av Svante
(Sam) Nordström, SM3DYU/HS0ZDY Applåder.

Tack

Ett stort och varmt tack till alla som tog er tid att
komma till Utanede för att förgylla vår
jubileumsdag.
Vid pennan SM3LIV/Ulla

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.

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 hemsidan.

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
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