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Att Besöka en stor Contest station

hade länge varit ett önskemål för mig, vi
har ju den berömda nere i Österfärnebo men det hade aldrig blivit tid över att stanna till när man passerar
eller från möjligheten att ta ett sidosprång från E4. Den här gången var jag redan på plats så att säga.
Min kära XYL skulle ned till OZ för att närvara vid en klassträff med gamla kamrater från Universitetet och
jag var bara den som satte fötter
till evenemanget (chaufför) och
det öppnade sig helt plötsligt ett
fönster mot världen. En hel lördag
ledigt i OZ land, nog skulle det
finnas något att titta på. Sagt och
gjort in på Internet för att hitta ett
evenemang inom amatörradion i
Danmark, det var inte svårt att att
fastna för Fieldday den 4-5 sept.
Det fanns flera möjligheter men
jag tog sikte på Roskilde och radioklubben OZ9EDR. Deras hemsida oz9edr.dk hade all information om hur och var deras fieldday
låg så det blev bara att programmera GPS:s med koordinater. Efter att ha lämnat XYL i Köpenhamn drog jag vidare till Roskilde
efter min GPS instruktion, den visade sig vara exakt frånsett jag hamnade
i ett sandtag 100m öster om där jag skulle vara men det skyller jag på
GPS:s den följ ju bara de vägar som finns. En kortare tillbaka tur längs
spåret ledde mig ner till en underbar utsikt över inre delen av Isefjorden
hos Torben OZ1KRF som är ägaren av de marker där klubben håller sina
fielddays, en bättre vy över omgivningen kan man bara inte ha. Torben
har inhyst klubbens aktiviteter under ett flertal år och en ansenlig massa
antennmaterial och OP platser har man hunnit samla på sig under årens
lopp, eller vad sägs om 4 antenntorn med antenner för 40, 20, 15 och 10
m samt en 1/4 våg vertikal stående nere vid vattenbrynet samt 3 utrangerade husvagnar som platser där all radioutrustning placerades. 2 stycken
dieseldrivna generatorer och som ett tempel mitt i härligheten ett mattält
med allt som behövs för att driva en riktig radiostation i minst 48 timmar.
Det var mitt i detta jag hamnade en gröngöling från Sverige, man kan
snacka om engagemang men det här var alltså bara otroligt bara logistiken att samla all material att bygga upp den enligt alla regler och få allt
att fungera till testens börjar är bara helt fantastiskt. Enligt Torben var
jag den andra svensk som tagit sig fram till den här platsen, och han var
ytterst stolt att presentera sina klubbkamrater för mig och visade mig runt till alla OP platser.
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Som gäst är man ju inte direkt
van vid att sättas i arbete, men
allt hade inte gått bra med
montaget och en mast för 40m
hade inte kommit upp, så det
var bara på med skyddshandskar och börja arbeta. Inte allt
för svårt naturligtvis, masten
som skulle upp var ex Swed
Army och hissbar, alltid kul med
arbeten över gränserna. Jag
måste här tacka för den härliga
lunch jag bjöds på när väl arbetet var klart, när vi väl kom till
den lilla restaurangen så hade
logistiken missat mikrovågsugnen nu var goda råd dyra, vad
gör man? Jo man använder den
ena generatorernas motorblock
som värmekälla, inlindat i en försvarlig massa alufolie blev våra panbiffar uppvärmda till ätbar temperatur.
Nåväl kort före testen så la en generator av med soppatorsk, och det är inte förrän då man upptäcker hur
svårt det är att lufta ut ett dieselsystem och man tvinngas till en svettig handpåläggning av det tyngre
slaget, den kom igång efter diverse hot och besvärjelser. Exakt på klockslaget försvann alla in i sina resp
husvagnar och allt kördes igång, jag besökte
varje station och kunde konstatera att dessa
OP:s kunde hantera en pileup trafiken var
våldsam. Man var 14 aktiva som körde hela
contesten och ett antal som skötte markservicen och annat. Resultat då? jo man körde
ihop 3,752950 poäng i klass A och med att
komma 4:e på 80m 1:a på 40m 2:a på 20m
2:a på 15m samt 1:a på 10m. Jag kan gått
förstå dessa DX som ger sig iväg till extrema
platser för att köra radio under några dagar,
att logistik det skall man inte ta för lätt på. En
sak slog mig vilken otroligt massa saker som
måste stämma när allt ska byggas upp, kabel
fördelningar från de två generatorerna 2x9
KW trefas skall läggas ut master skall upp alla
antenner skall stämmas av och provas, nätverk för loggning och glöm inte maten. Det
syns att OZ9EDR i Roskilde gjort detta förr.
Man har även en plats där man enbart kör
VHF och UHF några mil härifrån. En kul grej 2
hissbara 30m antenntorn och båda ex Swed
Army. En sådan här plats byggs inte på känn
den planeras noga av ett gäng amatörer som
verkningen gillar en utmaning. Det är med
stor respekt för hobbyn jag lämnar gänget att
beta av sina pilups. Jag själv drar mig åter till
Köpenhamn där jag skall hämta XYL som också förhoppningsvis haft en härlig dag.
Text och bilder
SM3UQO
Björn
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SK3BG Har Årsmöte 22 Mars 2011
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2011
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:
tid:
Plats:
Program:

Tisdagen den 22 mars 2011
Klockan 19.30
Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN
SM3 Möte i Sundsvall

Hemsidan SK3BG

Lite kort om hemsidan. Hemsidan förbättras ständigt
nya saker kommer upp hela tiden. Det som är mycket
Så har det varit SM3 möte i Sundsvall igen, en
bra är att aktiviteter kan flyttas eller ändras med kort
mycket välbesökt händelse på SK3BG.
DL3 SM3MEH hälsade över 30 deltagare välkomna datum. Vi hade den första live video sändning från
till mötet. Det finns ett utförligt referat av händel- ett tisdagsmöte. I fortsättningen kommer sådan aktisen inkl lite bilder på SK3BG:s hemsida följ den här vitet att annonseras på hemsidan så möjlighet finns
att kunna se live strimad video från klubben. Efter
länken.
sändning kommer videon att läggas upp i ett bibliotek under fliken klubbtidningen. Samtliga ansvariga
http://www.sk3bg.se/rapport101002.html
kan i dag göra ändringar på ”sin” sida för att kunna
ge information om kommande aktiviteter även om
det ibland sker till taktpinnen från SM3EFS Lennart.
Han sköter det mesta på hemsidan och är hela tiden
uppdaterad om vad som händer och när det händer.
För dom som undrar över antennkanonen som vi- Så har du några förslag eller annat som gynnar hemsades första gången på SK3BG en tisdagskväll kan sidan kontakta SM3EFS
jag nämna att det kommer en artikel i QTC med
byggandsbeskrivning och lite bilder. Jag beslutade
att det var bättre att visa den till ”alla” på en gång
Efter den varit på QTC kommer den att läggas upp
på min egen hemsida. Under tiden kan du alltid
titta på den video som gjordes på kvällen av
SM3EFS Lennart och sedan lades ut på hemsidan.

Antennkanon

Kanonen kommer att finnas tillgänglig så fort jag
skrivit en enkel instruktion till den.
73 de SM3UQO
Björn
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Klubbtidningen QRX

Utbildning i DX och contestkörning

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
Klubben fortsätter sin strävan att hjälpa sina medeller annat som kan vara av intresse om vår fanlemmar
att bli QRV på alla band. Vi kommer den 15
tastiska hobby den är ju helt gränslös. Det vore kul
om det fanns en eller flera därute i den stora värl- Jan 2011 att starta en fortsättning på temat ”Bli QRV
i Höst” Kursen som kördes i höstas blev till mersmak
den som vill bidraga med något.
och alla deltagare ville ha en fortsättning som var
Sidantalet är pga. portokostnader maximerat till 15
mer inriktad på att köra radio. Därför bestämdes att
sidor
vi skall lägga in en del som enbart handlar om Contest körande. Vi börjar kl 0900 med en mindre
73 från redaktören.
genomgång hur en Contest går till och vilket språkqrx@sk3bg.se
bruk som är bäst att hålla sig till. Därefter kommer vi
att köra någon av de tester som gäller för lördagen.
Vi avslutar kring 16,30 tiden och de som vill kan naBILDKANON
turligtvis fortsätta att köra, man kan ju ha fått blodad tand. Ett kortare avbrott göres för intag av lunch
På SK3BG har vi en bildkanon. Vid nästan alla Sen kör vi hårt igen. Kostnad 100:klubbträffar är vi i behov av en bildkanon, för att
Förhandsanmälan till SM3ESX eller SM3FJF
visa olika typer av presentationer. Du som har nåSenast den 11 Jan
got kul eller intressant att visa lägg upp det på ett
USB minne eller ta med en CD med ditt material så
Varmt välkomna.
kan du enkelt visa det för alla under klubbkvällar.

Bli QRV på Contest

SM3UQO Björn

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

8 maj
21 Sep
16 Nov
Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
SM3AF Sten
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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 2011 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 e-post 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 2011.
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag

Klubbprogrammet

110110
110207
110307
110411
110509
110613
110910
111010
111107
111212

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

Klubbvärdar Styrelsen
Tis 23 Nov Teknik kväll

Dessa möten är planerade, ändringar kan förekomma beroende på arbetssituationen hos enskilda styrelsemedlemmar.

SM3ESX kommer att inviga oss i en del tekniska mysterier, innehållet av kvällen kommer att
beröra SDR radio bla.
Klubbvärd SM3FJF Jörgen

73 de SM3ESX/Christer

Tis 30 Nov Träffkväll
En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på
en kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad
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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.

Klubbvärd SM3NXS Sten

En kurs i Contest körande som kommer att bli
mycket parktisk då vi kommer att köra en contest för att ge alla kursdelatagre möjlighet att
strunta i blygsel och annat och verkligen nytja
radio.
Se vidare på sid 10
Klubbvärd SM3ESX samt SM3FJF

Tis 7 Dec Kvartalsmöte
Styrelsen presenterar bland annat vintern och vårens program 2011 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.

Tis 18 Jan Samband

Klubbvärd Styrelsen

Klubbvärd SM3MEH Tomas

Tis 14 Dec Säsongsavslutning

Tis 25 Jan Ett besök på klubben

Ja här tar höstens program på SK3BG slut för
2010 det kommer som vanligt ett mellandagsmöte men mer om det längre fram. Idag så dricker
vi kaffe/the samt minglar lite inför julhelgen,
varmt välkomna.

SM3RL kommer och håller låda om allt går som
det skall. Ev klommer kvällen att bli allmän
kubbkväll
V
Klubbvärd SM3FJF Jörgen

Klubbvärd Styrelsen

Tis 1 Feb Träff kväll

Tis 4 Jan Mellandagsmöte
SM3TLG/Hans beöker klubben, där han berättar och
visar bilder från några nationalparker och naturreservat i
Sverige.
Hans berättar vidare om hur man blir populär på amatörradiobanden, genom att göra som han att köra radio
portabelt från olika WFF, Word Flora and Fauna.
Kvällen avslutas med att Hans visar några bilder från sin
resa till Bermuda den 1 - 5 december, där kan kommer
att köra som VP9/SM3TLG.

SM3MEH Håller låda om samband vi har kommit igång med vår sambands vagn och den skall
inredas efter bästa förmåga. Tomas kommer troligen också att prata lite om MOLOS systemet.

Kom upp på klubblokalen och läs lite ny inkomna
tidningar. Drick en kopp kaffe eller te, vi har nygräddade bullar och goda kakor. Berätta vad
tomten kom med.
Klubbvärd SM3UQO Björn
Tis 8 Feb Klarar din rig ny bandet på 40M

Så börjar vi igen ett nytt år har framför oss och
inte en kotte vet vad som kommer att hända, ja
det är inte riktigt sant den här tisdagen ägnas
helt att presentera vintern och vårens program.

Den här tisdagen skall användas till att hotta
upp din rig så att den klarar nya bandet på 40M.
Förhoppning om att ta fram arbetsplan på div
Kortvågsstationer ute hos medlemmarna. Det är
viktigt att du anmäler i förväg vilken station du har så vi kan leta efter modifieringar till just din station. Anmäl via e-mail
till hq@sk3bg.se.

Klubbvärd SM3ESX Christer

Klubbvärd SM3ESX Christer

Lörd 15 Jan

Tis 15 Feb Global QSL

Vi kör en ny kurs i temat bli QRV på kortvågsbanden

Global QSL hur fungerar det??? SM3FJF och
SM3NXS kommer att redovisa till alla hur det går

Tis 11 Jan Säsongsstart
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Tis 29 Mars Samband

Tis 22 Feb DX-Atlas
DX-atlas är en populär elektronisk karta gjord för
radioamatörer. SM3ESX Christer guidar oss i kvällens program

SM3MEH inviger visar upp vår sambandsvagn och
det arbete som lagts ned
Klubbvärd SM3UQO Björn

Klubbvärd SM3GSK Classe
Tis 5 April Träffkväll
Tis 1 Mars Träffkväll

Inget fast program i kväll. Kom upp på en kopp kaffe
eller té, läs lite tidningar och umgås med dina klubbInget fast program i kväll. Kom upp på en kopp kaf- kamrater.
fe eller té, läs lite tidningar och umgås med dina
klubbkamrater.
Klubbvärd SM3CER Janne

Klubbvärd SM3UQO Björn
Tis 12 April Data i ditt radiorum

Tis 8 Mars Videokväll

Data till din radiostation vad finns av program och
Kom upp och titta på en DX-expedition presenterad vilka möjligheter är det med antenn rig och data
av SM3EVR Tord. Lite längre fram kan du titta på
kontroll. Ett program med flera föreläsare.
Hemsidan vilken DX-expedition som skall visas.
Klubbvärd SM3EFS Lennart

Klubbvärd SM3LIV Ulla

Tis 19 April Qrolle QRP rig vad hände sen?

Tis 15 Mars Teknikkväll
SM3ESX kommer att prsentera div högteknik. Lite
suddigt just nu vad ,men det klarnar längre fram.

SM3UQO visar vad som hänt i den populära QRP
radio Qrolle sen den byggdes.
Klubbvärd SM3 UQO Björn

Klubbvärd SM3ESX

19-20 Mars Veckosluts kurs bli radioamatör
Del II av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön
SM3ESX SM3FJF
se sid 11

Tis 26 April Teknikkväll del II
SM3ESX visar landvinningar inom kommunikation
på HF banden.
Klubbvärd SM3ESX Christer
Tis 3 Maj Besök och radiokörning på SI9AM

SM3ESX SM3FJF

Vi besöker SI9AM och kör en pailup, en utmärkt
träning för att handtera massor med call. NödTis 22 Mars SK3BG Har årsmöte
vändigt med förhandsanmälan så att rätt antal biSedvanlig årsmötesförhandlingar. SK3BG inbjuder lar kan ställas till förfogande. Vi reser kl 17,30 från
SK3BG och beräknas vara tillbaka ca 21,30. Anmätill årsmöte i klubblokalen Paviljongvägen 11.
lan till SM3FJF, SM3ESX samt e-mail hq3BG.se
Kaffe och Té serveras.
Klubbvärdar Styrelsen

Se sida 3
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Tis 10 Maj Samband

kommer via SK3BG:nytt och i QRX löpande.

Vi kommer att arbeta med sambandsvagnen samt
förberedelser inför portabeltesten och amatörradions dag den 6 juni.

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.

Klubbvärd SM3MEH Tomas
Tis 17 Maj Kvartalsmöte
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?
Klubbvärd Styrelsen
Sön 22 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 22 maj
kl. 07.00-11.00 UTC.
Regler hittar du på:
www.sk3bg.se/contest

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 11:e 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. Vi kommer
att montera upp vårt utställningstält med radioutrustning och antenner. Vi har broschyrmateriel, rollups, tidningen QTC m.m. Vi hoppas även att vår nyinstallerade sambandsvagn kommer att finnas på
plats.
Vi finns på plats mellan
11.00 – 16.00
Vi kommer att behöva operatörer till både
HF-, VHF- och satelitkörning Anmäl dig till SM3MEH
Tomas.
Tis 7 Juni RPO rävjakt runt vårt QTH
Vi kommer att ordna med en enkel rävjakt runt på
Sidsjöområdet, vi hoppas på fint sommarväder och
många deltagare. De som har en rävsax tar den med
sig
Klubbvärd SM3ESX Christer

Tis 24 Maj Portabeltesten Vad hände ??

Tis 14 Juni Säsongsavslutning

Vi träffas för att koll och visa vad som hände under
Vi avslutar vinter och våromgången med korvgrillportabeltesten, hur många körde du??
ning och allmän samvaro, kaffekokaren står på
som vanligt. Kom upp och berätta vilka antennKlubbvärd SM3EFS Lennart
jobb som står för dörren. Vi kommer även att prata om vad som hände under amatörradions dag.

Tis 31 Maj Träffkväll

Klubbvärd SM3ESX Christer

Inget fast program i kväll. Kom upp på en kopp kafOBS! detta höstprogram kan ändras av olika
fe eller té, läs lite tidningar och umgås med dina
skäl, vänligen logga in på Bullen Söndagar
klubbkamrater.
för att hålla dig informerad om ändringar
eller tillägg. Styrelsen håller även hemsidan
Klubbvärd SM3GSK Classe
www.sk3bg.se uppdaterad.

Söndag 6 Juni Amatörradions Dag
Sk3bg kommer återigen att aktivera sin signal någonstans på Storgatan under söndagen. Vidare info
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Under några av sommarens få lediga dagar ville jag köra radio. Naturligtvis var vädret just de dagarna för fint att sitta inomhus men radion kittlade. Vad gör man? Ut i skogen med radio?
Då kristalliserade sig idén att testa QRP
från fyrhjuling?? Galen idé? 5 watt med en
pinne på fyrhjuling och i skogen.. f.n. ropar
man högt i skogen kan man få göra sällskap
med självaste björnen. Hur som helst QRPflugan hade redan bitit tidigare men ändå.
Vilken utmaning! Helt galet.
Från idé till action!
GPS, kartor, FT-817 och RG9 (1.8-430
Mhz) multiband, mobilantenn och fika i
packväskan, tanka.
Hittade skogsvägen i ruta JP82DL som jag
sökte, målet var en bergstopp på ca 400
möh.
Undervägs upp tunade jag antennen med
avseende på SWR och lyssnade på trafik.
Visst.. norr- sluttning på vägen upp hördes
inte mycket, bara några UA9 men inte
starkt nog. Nord-öst eller öst vore bra, kanske någon från Ukraina kunde höra mig.
Småningom kom jag dit och var ca 300
möh och hör och häpna då var bandet fullt
med trafik och några var upp till S9. Sådana stationer skulle man kanske försöka.
Första stationen var S51LGT S9 som kallade CQ, svarade och fick det på första callet.
Otroligt och han hörde mig 59. Rattade vidare och hörde ES/9A2AA S9 anropade
och anropade …qrz ..ldp? agn .. Flyttade
fyrhjulingen 5 meter uppåt i backen och
PANG fick den med 59 rapport.
Festen fortsatte en bra stund till. Efter att ha
kört 10 QSO var det dags för fika och fundera på vad jag sysslade med just nu.. Gamla tider från 60-talet dök upp i
minnet när man körde med sin första TX med 10 W och gammal BC radio och BFO som mottagare. Man fick kämpa
för att få QSO men samtidigt hade man möjlighet att utveckla sina kunskaper att lyssna, veta när man skall breaka
och framför allt att ha tålamod och inte bli ledsen när man inte få QSO på första callet. Nu var det som i början, fast
med mycket bättre radio och allt var kul igen. Det är ingen match att få en QSO med 1kW och 6 element men roligt
och inspirerande efter med lite besvär att ha QSO med QRP rig.
Ta klivet till QRP! Redan nästa gång du går i skogen ta med en 5 wattare, 10,5 meter kopplingstråd lite snöre, baluner, tuner och annat som kan tänkas behövas och det är bara att köra på 20 meter eller varför inte vid nästa test ta
klivet ner till QRP klassen.
Hörs…SM3LDP/QRP
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Demonstration av amatörradio
Vid den Thailändska paviljongen 2010-07-18
Även i år har vi demonstrerat amatörradio i parken
framför den Thailändska Paviljongen. Redan på lördagen åkte vi upp till Utanede för att göra i ordning
utställningstältet och sätta upp antenner. Det var
SM2GTZ/Tommy, SM3BQC/Arne, SM3FJF/Jörgen,
SM3LIV/Ulla och Hasse (bror till SM3FJF) som gjorde förberedelserna. SM2GTZ/Tommy och Hasse
passade också på att få en guidning i parken av
Daniel Bergström, vilket var ett väldigt uppskattat
inslag.
Underbart väder
Både på lördagen och på söndagen var
vädrets makter på vår sida. Det var
varmt och skönt och inget regn däremot
blåste det, vilket vi märkte redan på
lördagen. Så på söndag lade vi stenar
på allt broschyrmaterial för att inte utställnings-materialet skulle blåsa iväg.
Ström
På lördagen när vi skulle testa radioutrustningen så fanns det ingen ström att
tillgå, men det är ju inga problem för en
radioamatör så på söndagen tog vi med
oss ett bilbatteri som kopplades in. Efter
någon timme på söndagen så hittade vi
ett uttag som vi kunde få ström ifrån.
Det underlättade när vi skulle koppla
upp datorn för att visa hur man kör PSK
31 för besökarna.

Uppträdanden
I teakhuset och även ute på gräsmattan framför
paviljongen uppträdde dansgruppen, Kampangpet
Universitys Dance Group från Thailand
Thailändska konstnärer smyckar paviljongen
En grupp konstnärer från Thailand hade under en
månads tid målat paviljongen invändigt. Väggmålningen täcker hela väggen bakom statyn av Kung
Chulalongkorn. De thailändska konstnärernas namn
är Mr. Anurak Intawong, Mr.Jatuporn Pangsang,
Mr.Samram Maneerat, Mr. Utsa Wayiasrisaeng.
Denna väggmålning invigdes på söndags-

SM3UQO

Intresset för amatörradio
På eftermiddagen var det en jämn ström av besö-

SM3FJF/Jörgen demonstrerar amatörradio

Thaimarknad
Den 16 – 18 juli var det thaimarknad utanför paviljongsområdet och det var många turister som valde
att besöka Thaimarknaden och den Thailändska
paviljongen denna weekend.
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eftermiddagen av representanter från den Thailändska regeringen samt av samt kommunalrådet
Therese Bengard från Ragunda kommun.
SI9AM 10 år
På förmiddagen var det inte så många som tittade
in i vårt tält så SM3CVM/Lars, SM3FJF/Jörgen,
SM3LIV/Ulla och SM3SZW/Sven-Henrik passade på
att diskutera och planera inför 10-års jubileumet
lördagen den 24 juli.

kare som stannade till och ville se vad vi höll på
med. Det som gladde oss mest var att vid tre tillfällen var det f.d. sändaramatörer som gjorde ett
stopp vid tältet. Efter att ha lyssnat på bland annat
PSK 31 och i vissa fall på CW började de fundera på
att återuppta hobbyn. SM3FJF/Jörgen berättade hur
de skulle gå tillväga och erbjöd sig också att hjälpa
till med kontakterna med SSA.
Vi som demonstrerade amatörradio
Vi som var på plats på söndagen var HS0ZDY/
Svante, SM3BQC/Arne, SM3CVM/Lars, SM3FJF/
Jörgen, SM3LIV/Ulla och SM3SZW/Sven-Henrik.
Vid pennan SM3FJF/Jörgen
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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 19 Feb
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 19 Mars
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 20 Feb
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 20 Mars
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

Till Salu

S u nd sv all s R ad io am at ör e r,
SK3BG, säljer bingolotter, för att
Jag har en kartong med radiorör
delfinansiera
bl.a rör till sändare/mottagare
klubbens
Tänkte kanske någon vill betala en
verksamhet.
slant innan jag slänger dom
En förteckning över rörsortimentet
erhålles via e-mail
sm3af@telia.com
SM3AF
Sten
Stöd klubbens verksamhet genom att abonnera på bingobrickor och få dem direkt hem i
brevlådan.
SM3LGN Margot Landgren 062420253 säljer diverse radioprylar
För Dig, som vill prenumerera på efter ”sotarn” Olle Holmberg RosBingolottobrickor, är det enklast sön.
att Du kontaktar
Nu finns 10 st maströr obegagnaSM3KAF/Bosse på telefon
de. Nypris 2400 kronor.
060 - 55 29 49.
Bjud på dem.
brittmargot@gmail.com
Transport kan ev ordnas till
Tänk på, att alla har chansen att Sundsvall genom SM3KDY
vinna på sin bingobricka, medan
SK3BG ALLTID VINNER på
varje såld bingolott.
Mast och antenn i Ånge
Gunnar Sundell SM3FEH, har flyttat till annat boende och därmed
trappat ned amatörradiohobbyn.
Masten (redan fälld) 18 meter, inkl. hjälpmast för tiltning.
Antennen Fritzel yagi, 6 element
för 20, 15 och 10 meter.
Mer info, kontakta Martin Sundell,
SM3KOQ på mobiltelefon 070-263
86 56

Till Salu
Auktionsgods till salu. Auktion på
nätet eller posten. Sista anbudsdag 7/1 2011. Öppning av bud
sker på tis 11/1 säsongsstart.
Bud önskas på följande
3 element antenn typ Fritzel FB33
Lägsta pris 800:Dokumentation finns
Rotor Ham4 med kabel och kontrollenhet
Lägsta pris 1000:Dokumentation finns
CW Nyckel Typ Eriksson
Lägsta pris 300:Samt till ren försäljning 6m galvad
Smal antennmast med ca 15 cm
sida. Hämtat och klart 300:Använd e-mail adress hq”sk3bg.se
för dina bud, eller lämna ett förseglat kuvert till någon i styrelsen.
För frågor om materialet kontakta
styrelsen.
de 3UQO

GLÖM INTE!

Använd micken och logga in på

SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58
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Lite från 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 2010
Antennarbeten - den 27 augusti samt den 10, 11 och 18 september
2010
SM3UQO/Björn, SM3BQC/Arne, SM3EXM/Erik, SM3ZET/Urban och SM3FJF/Jörgen har montera ihop den 4 elements monobandbeam som skänkts av ON6UQ/Marcel och ON4ACA/Jef via deras
radioklubb i Belgien. Lördagen den 11 september kördes det första QSO:et på beamen med RL3QK, trots
att beamen låg på arbetsbockar två meter över marken. På lördagsmorgonen kom SM3ZET/Urban med
sig en skylift. Arbetet startade direkt med att montera upp beamen på 11 meters höjd. Monteringen av
den extra bemen riktas in i fast riktning mot USA. Lördagen den 18 september avslutades antennjobben
med att SM3BQC/Arne och SM3FJF/Jörgen monterade tillbaka dipolantennerna för 30, 80 och 160
meter. Därefter kunde de köra på antennerna i SAC CW Contest som startade kl 12.00 UTZ.
18 och 19 september
Contestteamet SM3EAE/Lars 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 6:e plats, i klassen Multi Operator,
Single TX med sina 1.780 QSO:n och 801.588 poäng.
27 oktober – 2 november
För 3:e året i rad valde ON6UQ/Marcel och ON4ACA/Jef att aktivera SI9AM under CQ World Wide DX
Contest SSB den 30 - 31 oktober!
De anlände med flyg till Skavsta på onsdagskvällen och tidigt på torsdagsmorgonen var de QRV på 40
meter. På fredagsförmiddagen den 29 oktober besökte SM3CVM/Lars dem på besökstationen, dels för
att hälsa dem välkomna tillbaka till SI9AM. Tisdag kväll den 2 november lämnade de SI9AM efter 5040
nya QSO:n i dataloggen och de påbörjade bilresan tillbaka till Skavsta för att sedan flyga hem till Belgien.
I år i CQ WW DX körde de 2800 kontakter. I ett tackmail till SM3CVM/Lars avslutar de med att skriva
att de redan ser fram till nästa besök hösten 2011 i Utanede och besöksstationen SI9AM.
Kommande aktiviteter år 2011
Presenteras i QRX 1/2011.
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.
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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
Text och bild
SM3FJF Jörgen

SM3UQO/Björn och SM3EXM/Erik diskuterar gamma matchningen

Frontanfall mot 70cm Repeatern på Alnö
3/11 var det tväröppet på 70cm ute på Alnö. Jag kunde höra en del facksnack och en Hel del goja pratas
med 433,200 som bas. Jag kunde konstatera att repeatern öppnade och en hel del snack gick ut. Det
var tekniksnack som fick mig att slänga mig i bilen med min Yaesu VX-5 och en i all hast hopsnickrad
riktantantenn för att lokalisera och få ett stopp på detta.
Alnö är ju stort men det var ganska enkelt att förstå att så långt från våran repeater kunde dom inte
vara, och det var när jag började använda infrekvensen som jag fick en bäring.
Jag hade uppmärksammat att dom var tre ”signaler ” varav en var mycket starkare och det var den signalen som för det mesta höll repeatern uppe. Dom använde Vox så det tog en stund att få en bra bäring medelst enkel X pejling. Riktningen ledde mot Pråmvägen, och jag hittade arbetslaget i korsningen
Pråmvägen Snäckvägen.
Arbetslaget var ett Team Asfaltläggare från PEAB utrustade med Peltor hörskydd med inbyggd LPD radio. Tre stycken var dom som blev ganska överraskade att bli konfronterade av en sändaramatör med
orden ”ni skall jobba mer och snacka mindre” Nå skämt åtsidan, jag beskrev vad som hände med deras
ganska vårdslösa konversation med varandra i närheten av vår repitör. Dom såg väl ganska paffa ut då
jag kunde relatera till en högst privat kommentar om ett eftermiddagsjobb som nog inte skulle gillats av
arbetsledningen.
Nå dom är nu varnade om vad som händer, och lovade att försöka flytta bort från infrekvensen på repeatern då Peltor utrustningen hade 99 olika kanaler.
Dom här rösterna har vi hört lite till mans nu en längre tid och det är fler än mig som har förstått att det
är någon form för entreprenad som ligger bakom signaleringen. Asfaltläggare vad skall det nästa gång?
Hoppas att dom har förstått vad som händer med snacket. SK3BG har bildat en arbetsgrupp som skall
se till att repeatern hamna på rekommenderad infrekvens med 2 Mhz skift som det är tänkt. Under tiden
kan det hända att dom dyker upp igen spökena på 70 cm. Det finns föresten också ett annat spöke på
kanalen, en kortdistans hörlur tror jag , den brukar dyka upp efter 17 tiden på kvällar och spelar lite
halvtaskig musik. Den kommer också att försvinna när vi får ordning på tekniken.
3UQO
Björn
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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.

http://www.powabeamantennas.com/

Är du ute på att bygga små antenner för VHF/UHF här är
en sida med mycke idéer

http://www.123minsida.se/
radioprylar/40266881

SM5DGX Anders har en salusida med mycket intressanta
prylar för den som gillar frekvenser VHF/UHF/ och uppåt

Www.satsleuth.com

En hemsida för den tekniske hempularen 3135 olika
Elektroniska schemor och beskrivningar

QRX redaktionen
Tillönskar
Er Alla
God Jul
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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