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Contesting—vad är det? Efter SK3BG:s första försök till utbildning i contest där 2 hela
dagar användes så vill jag följa upp med en bra artikel om just Contest skriven av SM5MX Rolf, här återgiven med författarens fulla godkännande, den är ursprungligt utgiven på SödRA:s nyhetsblad 1-2011.

Contesting
vad är det?

-

Av SM5MX, Rolf T Salme
Denna artikel är tänkt som en kort
introduktion av begreppet
"Contesting" - tävlingskörning inom
amatörradio - för dig som kanske bara
hört uttrycket men vill veta aningen
mer och kanske prova på denna spännande variant av amatörradion. Mina
rader är varken avsedda som contestpropaganda eller polemik mot dem
som ogillar contesting, som tyvärr
ibland kan kollidera med annan trafik.
Min förhoppning är, att vi alla skall
kunna samsas på banden. Det finns ju
numera dessbättre också kortvågsband
som hålls helt contestfria. Jag utgår
ifrån kortvågstester, som jag själv är
mest bekant med, men mycket är allmängods, som också gäller i andra
sammanhang.
Allmänt: nedan tänker jag avsiktligt använda det internationella begreppet
"contest" i st f något svenskt ord, även
om jag ibland sneddar lite och skriver
"test". Vad är det då? En contest är i sin
enklaste form en tävling i att köra de flesta QSO:na på en viss tid och på de band
och med de stationer som arrangörerna
specificerat i reglerna, som också anger
poängberäkningen, vilken information

som skall utväxlas m m. Contests arrangeras vanligen av klubbar, föreningar
eller större amatörradiotidningar. Ingen
föranmälan behöver göras. Det kostar
inget att delta och du skickar bara in din
logg, som sedan jämförs med de andras
loggar, rättas och rankas av arrangörerna.

Man utväxlar ett mycket kort contestmeddelande med motstationerna. Vanligt är t
ex att du skall sända signalrapport plus
QSOt:s löpnummer, t ex 599001 för den
första kontakten, 599002 för nästa o s v.
Motstationen sänder dig sin motsvarande
info. Både det sända och det mottagna
meddelandet skall loggas liksom naturI QTC och bl a här kan du hitta informa- ligtvis kontaktad station och tidpunkt, jfr
tion om när olika tester hålls:
nedan.
http://www.sk3bg.se/contest/index.htm
http://www.hornucopia.com/contestcal/
Loggar: i reglerna anges vilka uppgifter
Det finns oftast flera olika klasser att väl- din tävlingslogg skall innehålla. Det är
ja mellan, som t ex klassen High Power, vanligen datum, tid (i UTC), kontaktade
vilket vanligen betyder att du kör med stationers anropssignaler, band och uthögre effekt än 100 watt , klassen Low växlade meddelanden. En datorlogg fyller
Power, max 100 watt och QRP, max 5 i vissa av uppgifterna automatiskt. I regwatt. Man kan vanligen också välja mel- lerna står det även vart loggen skall
lan att köra alla band eller ett enda band. skickas och senaste dag för insändning. I
Några vanliga förkortningar för klasser är de flesta tester kan man fortfarande
skicka in en logg skriven på papper, men
t ex:
majoriteten av loggarna skickas numera
SOSB LP = Single Operator Single Band in som e-postbilagor i standardformatet
Low Power
Cabrillo.
MOAB HP = Multi Operator All Bands
High Power
Det finns en uppsjö av avancerade datorosv
loggar, och många är gratis. I en sådan
logg skriver du löpande in dina QSOVanligen får man olika poäng för kontak- data. Ett contestloggprogram kan hålla
terna beroende på distansen, som t ex 1 reda på vilka länder du kört, vilka statiopoäng för Europa-QSOn och kanske 2 för ner du har haft kontakt med o s v, så att
QSOn med en annan kontinent. Mycket du undviker dubbelkörningar och har
järnkoll på det mesta. Programmet kan
vanligt är att det också tillämpas någon oftast räkna ut ett preliminärt resultat och
form av multiplikator i sammanhanget, till sist skapa en Cabrillofil som du kan
som t ex att antalet QSO-poäng multipli- skicka in som tävlingslogg. Här hittar du
ceras med antalet kontaktade radioländer. en bra provkarta på beprövade contestDin Slutpoäng blir då = QSO-poängen x loggar: http://www.qrq.se/contestspalten/
multiplikatorn. Även här används oftast mjukvara/ liksom mycket annat användbart i contestsammanhang, t ex programdet engelska ordet, d v s "multiplier".
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met LM, som du kan använda för att göra kan också ge dig en idé om när du lämplien Cabrillofil av den info du kan ha log- gen kan sova en stund i en lång test, d v s
gat med penna och papper.
när du missar minst genom att inte vara
igång. Det finns en uppsjö av olika vågutContestloggprogram innehåller ofta några bredningsprogram, se återigen http://
databaser, som gällande radioländer o a. www.qrq.se/contestspalten/mjukvara/
Tänk då på att detta är en färskvara. På
adressen ovan under "Länkar" och - jag brukar ställa in mitt loggprogam så
"Nyttiga saker" hittar du länkar till olika att det inte går att anropa stationer jag
uppdateringar.
redan loggat men glömt att jag kört, samLoggrättning: Att rätta inkomna loggar tidigt som jag ändå tillåter programmet
kan vara ett mycket komplicerat och tids- att besvara anrop från redan körda statioödande arbete för arrangörerna - trots ner; på så sätt undviker man fruktlösa
Cabrillologgar och långtgående datorbe- diskussioner mitt under en test. Loggprohandling - och det kan ibland ta ett halvår grammet sätter bara noll poäng för din
eller mer innan du kan läsa resultatet. Om dubbelkörning och normalt bestraffas inte
du i stridens hetta t ex loggar en anrops- dubbelkörningar - de räknas bara bort.
signal fel eller råkar logga en station, som Dubbelkörningarna skall stå i loggen någon annan i själva verket hade kontakt den första loggningen kan ju ha varit ett
med elimineras QSOt i din logg och du misstag från din sida och då får du ju
kan även få poängavdrag. Det här är en istället poängen för "nästa" QSO, d v s
hel vetenskap i sig, och här: http:// det riktiga!
www.cqww.com/cqwwubn.htm kan du
läsa om den hårda men rättvisa s k UBN- - när du lyssnar på ett band, gör det sysrättningen som tillämpas i bl a CQ-testen, tematiskt i st f att hoppa hit och dit. Börja
“testernas VM” - testernas test!.
t ex i nederkanten och spana av till den
Lite om taktik: vi lämnar nu det formel- övre änden. Börja sedan om från nederla - det lätt kamerala - och ger oss in på kanten igen ist f att backa uppifrån och
det mer praktiska:
ned - där har du ju just varit!
- läs på reglerna ordentligt så att du inte
missar någon detalj som kan ge dig extra - ropa CQ eller ropa upp? En s k bra fråga. Själv föredrar jag att lyssna mer och
poäng.
ropa upp stationerna en i taget i st för att
- du bör också göra ett taktiskt val huru- sända många CQn.
vida du skall ställa upp på alla band eller
ett visst, enda band. Om du t ex har en
rejäl beam för 20 meter men mycket enkla antenner för övriga band (eller kanske
inte ens antenner för samtliga band), har
du förmodligen störst chans till en snygg
placering om du satsar på att köra SOSB
20 m. Så fort du kör ett QSO på ett annat
band och inkluderar det i tävlingsloggen,
hamnar du i allbandklassen, SOAB, där
dina chanser då kan vara klart mindre p g
a ditt handicap på antennsidan. Kolla
allra först i reglerna om den aktuella testen ö h t har några singelbandklasser!
- den som använder cluster, skimmers o
dyl skall i de flesta tester anmäla att man
deltar i kategorin "Assisted". Glöm helt
tanken på att titta i smyg på ett cluster!
När du en gång avslöjats som fuskare, är
det ingen som längre tror på dina resultat,
vare sig tidigare eller framtida. Detsamma gäller fuskkörning med för hög effekt
etc. Fusk medför så gott som alltid diskvalificering.
- använd ett vågutbredningsprogram, så
attt du kan se när det förväntas vara öppet
till olika länder och på vilka band. Det

Låt mig redogöra lite mer för hur åtminstone jag tänker. Låt oss säga att du på ett
eller annat sätt kört ihop 100 QSOn och
10 länder (=din multiplier). Din poängsumma är då 100 x 10 = 1.000 poäng.
Om du då kör ett QSO till, blir poängen
101 x 10 = 1.010 poäng. Om du istället
för att bara köra det där sista QSO:t i pile
-up:en hade spanat upp ytterligare ett land
och kört det, d vs ha ökat din multiplier
till 11, skulle din poäng ha blivit 100 x 11
= 1.100 poäng, d v s rätt mycket mer.
Du kan själv räkna fram vad poängskillnaden blir mellan 102 QSOn och 10 länder respektive 100 QSOn och 12 länder o
s v. Exemplen kan säkert beskrivas mer
matematiskt elegant, men kontentan är att
produkten ökar snabbare om man ökar
det mindre talet av de två som multipliceras med varandra än omvänt.
Vilket alltså säger mig att jag hellre bör
spana efter fler multipliers än att envist
ropa CQ, för chansen att bli uppropad av
många multipliers när du själv ropar CQ
är oftast inte så stor även om det kan bli
åtskilliga QSOn. I flera tester, där jag
själv har det svenska rekordet, har jag
faktiskt inte ropat ett enda CQ. En god
vän till mig, Samir, 7S7V, som innehar
ett antal fina rekord, gör ofta tvärtom, så
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någon absolut sanning finns nog inte! En
blandning av CQ-ropande och spanande på contestspråk "Search and Pounce" - är
naturligtvis det vanliga, även om det ena
eller det andra i realiteten dominerar,
beroende på ens personliga läggning, jfr
de ideologiska motpolerna SM5MX vs.
7S7V, som är goda vänner ändå. Slutsats:
du får helt enkelt prova dig fram till vad
du skall tro på! Det viktigaste är kanske
att du tänker till och vet vad du håller på
med.
***
"Jamen", frågar du kanske, om du läst
ända hit, "varför skall jag köra test, jag
har ju så enkla grejor?!" Även om jag
själv oftast vet att jag är rätt chanslös i
den och den testen när det gäller att slåss
om tätplatserna, brukar jag i praktiken
tävla med mig själv och försöka slå mitt
resultat från föregående år.
Och, sist men inte minst: det fina med
tester, särskilt de riktigt stora som t ex
The CQ World Wide DX Contest - CQtesten - är att det är massor av ovanliga
stationer igång med ovanligt duktiga operatörer, vilket gör att dina chanser att köra
många fina DX är väsentligt större under
en test än under normalråttgrå vardagar.
Och, som Ingemar, SM5AJV, QTC:s
contestspaltredaktör brukar säga:
"CONTEST ÄR FEST!"

Apropås om Contest
I helgen är det säker någon
kul Contest, varför inte prova
på att köra någon av alla som
förekommer i veckosluten. Du
hittar all erforderlig info på
SK3BG:s hemsida där du använder länken till Janne
SM3CER:s contestsida.
Å du, det behövs inte en massa power eller jätte antenner
för att försöka.
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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
Hemsidan SK3BG

D-STAR
Det har väl knappast undgått någon att det finns
ett nytt sätt att kommunicera på under namnat Dstar. Allt involverar en radio gjord för D-star, ev en
PC och i bästa fall en repeater för detta digitala
traffiksätt. Sk hotspots växer så sakta fram i Sverige, och en del mindre grupper av D-star anhängare har redan bildats. Det finns en hel del info att
hämta på Internet, och Roy SM4FPD har författat
en del information på svenska som finns att hämta
på www.srsab.se och deras hamsida. Du kan vidare hitta en hel del på följande adresser:
http://www.sm5cki.se/QTC/qtc_0805_DSTAR_sm5cki_ver1.pdf
Här finns den tekniska specen i ett 12 sidor PDF dokument från Japanska JARL
http://www.jarl.com/d-star/shogen.pdf

Lite kort om hemsidan. Hemsidan förbättras ständigt
nya saker kommer upp hela tiden. Det som är mycket
bra är att aktiviteter kan flyttas eller ändras med kort
datum. Vi hade den första live video sändning från
ett tisdagsmöte. I fortsättningen kommer sådan aktivitet att annonseras på hemsidan så möjlighet finns
att kunna se live strimad video från klubben. Efter
sändning kommer videon att läggas upp i ett bibliotek under fliken klubbtidningen. Samtliga ansvariga
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.
Så har du några förslag eller annat som gynnar hemsidan kontakta SM3EFS

I Roy:s infoblad på 10 sidor hittar du mycket info om
hur det går till att bli QRV på D-star. Projektet som är
framtaget mellan den Japanska radiojätten ICOM och
de Japanska radioamatörerna i JARL har rönt stort intresse runt om i världen, nya sätt att använda D-star dyker upp hela tiden. En av de större fördelarna med detta
traffiksätt är överförning av tal och datafiler kan ske
över mycket stora avstånd då man använder Internet
som en stor repeater. Lär dig mer surfa på nätet ger dig
mycket information
3UQO Björn
QRX nr 1/2011 2011-02-15
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Inbjudan till Vårmöte Distrikt 3

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.
Sidantalet är pga. portokostnader maximerat till 15
sidor
73 från redaktören.
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

DL3 inbjuder härmed SSA-anslutna klubbar och dess
medlemmar inom distrikt 3 till ordinarie vårmöte .
Denna gång träffas vi i Bollnäs och tillsammans med
lokala klubbarna SK3BR och SK3VJ hoppas undertecknad på stor uppslutning från hela distriktet.
Lördag 2 april 2011 är datumet och redan kl.
09.30 startar vi upp med fika och lite försnack.
Platsen för vårmötet är Bollnäs Folkhögskola,
Skolallén 10 som återfinns 500 meter från Stadshuset och 600 meter från Scandic hotell.
Man kan även åka med tåg eller buss till Bollnäs
järnvägsstation och sedan promenera till folkhögskol
a
n
.
Vägbeskrivning finns att hämta på distrikt 3-sidan
under www.ssa.se
I samband med mötet kommer ett eller ett par intressanta föredrag att hållas, mer info om detta
kommer att presenteras på distrikt 3-sidan.
På samma distriktssida kommer vi inom kort
att berätta om vi tror på möjligheten att köra ut vårmötet via t.ex Skype, till de klubbar som saknar möjlighet att närvara fysiskt.
Har Du något som du vill ha med på mötet? En åsikt,
en fråga eller kanske någon revolutionerande idé
inför framtiden? Något som för hobbyn och distriktet
framåt? Kontakta i så fall DL3 senast 2011-0327, chansen finns att Ditt alster får lite utrymme på
mötet.

UTGÅENDE QSL

Klubben sänder under vår och höst omgången QSL
kort den:
För att kunna hantera gemensam lunch behöver vi
veta hur många som kommer. Skriftlig anmälan senast 2011-03-27 till DL3.
Mailas till sm3meh@ssa.se

Vägvisning och incheckning genom via RV48/R0
(145,600 MHz). eller RV52/R2 (145,650 MHz).

27/2
17/5

Beräknad sluttid för mötet är kl. 15.00.
Välkomna till Bollnäs!
73 de DL3 - Tomas/SM3MEH

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

110114
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.

Tis 1 Feb Träff kväll

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

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
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
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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.

SM3ESX kommer att presentera div högteknik. Lite
suddigt just nu vad ,men det klarnar längre fram.

Klubbvärd SM3ESX Christer

19-20 Mars Veckosluts kurs bli radioamatör

Tis 15 Feb Global QSL

Klubbvärd SM3ESX

Del II av II.

Global QSL hur fungerar det??? SM3FJF och
SM3NXS kommer att redovisa till alla hur det går
till att sända QSL kort ”remot” Klubben har i dag
ett konto för att användas vid SOTA WWF och
andra liknande aktiviteter.

SK3BG anordnar veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön
SM3ESX SM3FJF
se sid 11

SM3ESX SM3FJF

Klubbvärd SM3NXS Sten
19-20 Feb Veckosluts kurs bli radioamatör
Del I av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön
SM3ESX SM3FJF
se sid 11

Tis 22 Mars SK3BG Har årsmöte
Sedvanlig årsmötesförhandlingar. SK3BG inbjuder
till årsmöte i klubblokalen Paviljongvägen 11.
Kaffe och Té serveras.
Klubbvärdar Styrelsen

Se sida 3

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
klubbkamrater.

Inget fast program i kväll. Kom upp på en kopp kaffe eller té, läs lite tidningar och umgås med dina
klubbkamrater.

Klubbvärd SM3CER Janne

Klubbvärd SM3UQO Björn
Tis 8 Mars Videokväll

Tis 12 April Data i ditt radiorum

Kom upp och titta på en DX-expedition presenterad
av SM3EVR Tord. Lite längre fram kan du titta på
Hemsidan vilken DX-expedition som skall visas.

Data till din radiostation vad finns av program
och vilka möjligheter är det med antenn rig och
data kontroll. Ett program med flera föreläsare.

Klubbvärd SM3LIV Ulla

Klubbvärd SM3EFS Lennart

Tis 15 Mars Teknikkväll
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Tis 19 April Qrolle QRP rig vad hände sen?
SM3UQO visar vad som hänt i den populära QRP
radio Qrolle sen den byggdes.

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

Klubbvärd SM3UQO Björn
Tis 24 Maj Portabeltesten Vad hände ??

Tis 26 April Teknikkväll del II
SM3ESX visar landvinningar inom kommunikation på HF banden.

Vi träffas för att koll och visa vad som hände under
portabeltesten, hur många körde du??

Klubbvärd SM3EFS Lennart
Tis 31 Maj Träffkväll

Klubbvärd SM3ESX Christer

Inget fast program i kväll. Kom upp på en kopp kaffe
Tis 3 Maj Besök och radiokörning på SI9AM eller té, läs lite tidningar och umgås med dina klubbkamrater.

Vi besöker SI9AM och kör en pailup, en utmärkt
träning för att handtera massor med call. Nödvändigt med förhandsanmälan så att rätt antal
bilar kan ställas till förfogande. Vi reser kl 17,30
från SK3BG och beräknas vara tillbaka ca 21,30.
Anmälan till SM3FJF, SM3ESX samt e-mail
hq3BG.se
Klubbvärd SM3FJF Jörgen
Tis 10 Maj Samband
Vi kommer att arbeta med sambandsvagnen samt
förberedelser inför portabeltesten och amatörradions dag den 6 juni.
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

Klubbvärd SM3GSK Classe

Söndag 6 Juni Amatörradions Dag
Sk3bg kommer återigen att aktivera sin signal någonstans på Storgatan under söndagen. Vidare info
kommer via SK3BG: nytt och i QRX löpande. 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.

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.

Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vår tuffaste motståndare är Sollefteåklubben. Den här
QRX nr 1/2011 2011-02-15
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SK3BG Utlyser en fototävling

Tis 7 Juni RPO rävjakt runt vårt QTH

Vi kommer att ordna med en enkel rävjakt runt på Syftet med tävlingen är att spegla amatörSidsjöområdet, vi hoppas på fint sommarväder och Radio hobbyn genom kameralinsen under 2011
många deltagare. De som har en rävsax tar den
För att vi inte ska behöva vänta till nästa vinter för
med sig
att få se alla fina bilder är tävlingen uppdelad i fyra
omgångar, en per kvartal. För varje omgång komKlubbvärd SM3ESX Christer
mer en röstning att hållas för att utse etappvinnaren
och i slutet av året har tar vi fram en totalsegrare
Tis 14 Juni Säsongsavslutning
som vederbörligen kommer att belönas.

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.

Det finns några enkla regler:
Temat för bilderna ska vara Amatörradio
Endast medlemmar i SK3BG kan deltaga.
Max 3 (3) tävlingsbidrag per etapp och tävlande

Bilderna ska vara tagna av resp tävlande och inte
tidigare publicerade
OBS! detta vinter och vårprogram kan änd- Bilderna kommer att publiceras på hemsidan för
ras av olika skäl, vänligen logga in på Bul- röstning och där visas inte fotografens namn för att
inte påverka röstningen.
len Söndagar för att hålla dig informerad
om ändringar eller tillägg. Styrelsen håller
även hemsidan www.sk3bg.se uppdaterad. Tävlingen går i 4 etapper:
Etapp 1 1/1 — 31/3
Etapp 2 1/4 — 30/6
==== ¤¤¤ ====
Etapp 3 1/7 — 30/9
Etapp 4 1/10—31/12

Klubbvärd SM3ESX Christer

En enkel lektion i planeringsstrategi
En man går in i duschen samtidigt som hans hustru kommer ut därifrån. I samma stund ringer det
på dörren och hustrun går och öppnar iklädd endast en handduk. I dörren står grannen. Han erbjuder henne 10 000 kronor om hon låter handduken
falla till golvet... Utan att tveka släpper hon handduken till golvet medan grannen njuter av utsikten.
Han tar upp 10 000 kronor från fickan, ger henne
och går därifrån. Kvinnan tar återigen på sig handduken och går tillbaka till badrummet för att föna
håret
Vem var det som ringde på dörren? Undrar manne

Bilder läggs ut på vår hemsida där publik röstning får
fram den bästa bilden. Slutresultat kommer att redovisas på SK3BG:s årsmöte 2012. De 3 bästa bilderna kommer att premieras under årsmötet 2012.
Efter varje etapp utses en etappsegrare.
Bidrag till fototävlingen ska vara inskickade via mail
eller brev till Björn, SM3UQO, tillhanda senast
den sista dagen på varje etapp..
Välkomna att skicka in era bidrag!

Fotografen behåller upphovsrätten till insända bilder
men samtycker till att bilderna publiceras på vår
hemsida eller används i föreningens marknadsföring
- Det var grannen mitt emot, svarade hustrun. utan ersättning.
Mannen

tittade

på

sin

hustru

och

frågade:

SK3BG

Styrelsen
- Kom han för att lämna tillbaka de 10 000 kronor- Gm SM3UQO
Björn
na jag lånade ut till honom igår?
Slutsats: Delge din XYL all finansiell information. Tävlingsformen är lånad från SK0QO med benäget
tillstånd från SM0FDO Lasse.
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Drömmen för SK3BG Sambandsavdelning
Möt den tilltänkta sambandsvagnen
Hemma hos Tomas SM3MEH står den, lite sliten men
ack vilken början på något stort. Den är ca
4,60x2,20m just nu skogsgrön och med all inredning
borttagen för att ge plats åt en kommunikationsutrustning och plats för ca 3 sittande. Det finns en
dieseldriven värmepanna med enkla radiatorer. Det är en
vagn tillverkad av
Norrlandsvagnen på
70 talet. Den är helt
isolerad med skummade väggar tak och
golv, ytter panel är
plåt. Konstruktionen
av karossen är sk
sandwitch vilket innebär att väggar och
tack inte är något att
skruva fast saker och
ting i här måste det
till lösningar i den
högre skolan. Vagnen
skall också förses
med ett yttre takskal i
form av ett takräcke
som är transporthållare för en mast samt
diverse vertikalantenner och annan utrustning. Första arbetet är att få till
innerväggar tak och golv. Vägg och tak kommer att
vävas samt målas golvet kommer bli ett laminatgolv
som tål hårda
tag, förresten
golvet är
sponsrat. Bild 1
visar måtten på
vagnen med
den befintliga
delningsväggen
till värmepannan och den
lilla kökshyllan.
Det finns två
dörrar en på
varje gavel
samt ett par
fönster. Vagnen
har böjda vägar
på långsidorna men raka gavlar.
QRX nr 1/2011 2011-02-15

SM3UQO

Arbetet med att hitta den bästa inredningsmöjligheten pågår för fullt. Idéer om hur det skall inredas
bollas just nu mellan medlemmar i sambandsgruppen, och här behövs det idéer och glada tillrop. SB

gruppen tar mycket gärna emot förslag på hur vagnen skall kunnas inredas på bästa tänkbara sätt. Vi
hade tänkt att behålla båda dörrarna i nuläget men
är inte främmande för att
stänga till ena dörren permanent. Det som är viktigt är att
försöka hålla vagnen i balans
och att hålla dragvikten så låg
som möjligt. Har DU idéer hör
av dig till SM3MEH och lufta
dom. Vi skall försöka ha vagnen i presentabelt skick till den
6/6 Amatörradions dag.
SM3MEH gm SM3UQO
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Let´s save the Green
Planet Earth

SMWFF
Efter att Hans SM3TLG har varit
den Svenska aktiviteten för WFF,
den äran att vara den Svenske
len av WFF.

en av några få som har drivit på
World Flora Fauna, sä har jag fått
samordnaren för den svenska de-

Efter ett gediget arbete av Lenstånd av Naturvårdsverket har vi
för den SMFF http://www.wff.se
behövs för att kunna hitta något
hela SM.
Vi har drygt 3500 områden spridbara att ge sig iväg ut i skogen.

nart SM5X och med förträffligt biåstadkommit en svensk hemsida
Där finns de informationer som
naturvårdsområde i sin närhet i

Det finns även en blogg som jag
inlägg, den finns på http://smff.wff.se

hoppas kan fyllas med intressanta

da runt hela Sverige, så det är

Vi har också en speciell logga som vi bör ha dels på QSL men även på diplom som kommer.
Ursprunget till den radioaktivitet som har budskapet ”Let´s Save the Planet Earth” kommer från Ryssland,
där finns även huvudsidan för WFF.
Egentligen behövs inga QSL för denna aktivitet om alla skickar upp sina loggar till den ryska adressen som
finns på den ryska sidan. Det finns dock många störtsköna QSL, några exempel finns från SM3TGL på vår
webbsida. Diplom finns från en massa länder, även några ex av dessa finns på hemsidan.
Nu har Hisinge radioklubb gjort ett jättejobb för ett svenskt diplom, för endast svenskar. Idéen är liknande FG-jakten. SM6U har , som vanligt gjort ett hästjobb vid sin dator. Så nu är det bara att köra varandra
inom SM. Kolla på http://smff.sk6aw.net
För att finansiera denna verksamhet inklusive diplom erbjuder vi en emailadress call”wff.se för 100:- per
år. Ta chansen att få en trevlig adress. Mera information på http://www.wff.se
Besök gärna vår hemsida, gå inpå den ryska hemsidan och skriv i bloggen så blir vi förberedda inför vårens aktiviteter, om det blir någon.
Jag är tacksamma för för alla idéer och uppslag om hur vi kan göra detta till något bra i SM.
44 som vi säger
Kent SM5ELV
Sm5elv@wff.se
Som tillägg till ovanstående så kommer jag att köra mobilt från EU Sweden SMFF-1899 Siljansnäs naturreservat troligtvis under juni månad. Jag
har kontakt med Sveriges största Naturum som ligger i detta naturreservat.
Jag har förhandslovats att få använda deras 22m höga utsiktstorn för aktiviteten. Du kan hitta mera info på deras hemsida
www.naturumdalarna.se Det blir en heldags körning och det passar
mig som handsken på handen då mitt sommar QTH ligger några km bort.
Någon som vill vara med kan gärna höra av sig. Det finns sängplats för intresserade.
SM3UQO Björn
QRX nr 1/2011 2011-02-15
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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.

Till Salu
SK3BG säljer följande
3 element antenn typ Fritzel FB33
Lägsta pris 800:Dokumentation finns
Samt en 6m galvad
Smal antennmast med ca 15 cm
sida. Hämtat och klart 300:SM3UQO säljer en HF station
Yaesu FT-7B musen. Liten lätt
TRX för sommarstugan eller mobil
saknar WARK banden.
Pris 1200:070-3103082
SM3UQO
Björn

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

GLÖM INTE!

Använd micken och logga in på

SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58
QRX nr 1/2011 2011-02-15
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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 vintern 2011
26 – 31 januari
Vinter DX-pedition till SI9AM.
ON5RZ/Raf, ON7DS/Dirk och ON4AWT/Fons besökte Jämtland för att uppleva en riktig vinter kombinerat med radiokörande från SI9AM i
Utanede. Under resan från Bromma
flygplats i Stockholm till Utanede gjorde de ett kort besök hos SK3BG,
Sundsvalls Radioamatörer. Där tog
SM3FJF/Jörgen och SM3JOS/René
emot contest-teamet och bjöd på kaffe och smörgås.
Under sin vintersemester hann de
med att åka hundspann, besöka Östersund och SK3JR:s klubbstuga
samt göra en resa runt Storsjön. Under UBA Contest körde de ca 1000
QSO:n från SI9AM. Besöket avslutades med morgonfrukost den 31 januari på SK3BG där de summerade dagarna och hälsade att de kommer att
besöka Jämtland igen, Europas sista
vildmark som de sa.
Kommande aktiviteter år 2011

ON5RZ Ralf ON7DS Dirk ON4AWT Fons med egen upptryckt T-shirt för
Expeditionen till SI9AM
Foto SM3FJF

Lördag den 9 april, SI9AM årsmöte i Utanede, alla är välkomna att delta.
Tisdag den 3 maj, medlemmar från Sundsvals Radioamatörer, SK3BG besöker SI9AM där SM3FJF/
Jörgen kommer att visa besöksstationen och hur enkelt det är att använda radioutrustningen.
Lördag den 7 maj, arbetsdag på SI9AM. Denna dag gör vi en ordentlig städning av radiorummet. Vi går
igenom radioutrustningen, datorer och antenner, alla är välkomna att hjälpa till.
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 gästdiplom, till en kostnad av 50 kronor.
Utrustning på SI9AM
I schacket finns bl. a. en Yaesu 1000MP med ett ACOM-1000 slutsteg, datorer med Internet-uppkoppling
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.
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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.
73 de SM3FJF/Jörgen

Rally Stjärnsvängen i Sundsvall
Söndagen 6 feb var det äntligen dags! Då genomförs årets första sambandsuppdrag i form av rallyt Stjärnsvängen i
Sundsvall.
Vill bara med några korta ord ge en del information till läsarna om vad som hände under söndagens sambandsuppdrag.
Ett 20 tal hade hörsammat SB avd rop om hjälp med ett enkelt uppdrag under rallyt. Samling Bergsåkerstravbana kl 0700 för en
genomgång av uppdraget samt utdelning av placeringsplatser. Med hjälp av 3FJF Jörgen så blev det också fika med bulle. Efter
genomgång så bar det av till resp. bansträckning, första start kl 1100. Undertecknad tillsammans med Håkan 3HFD placerades
vid målgång på sträcka 1 och 4. All kommunikation flöt på med rapporter om start samt målgångar till HQ på Bergsåkers travbana. Medhavd enkel lunch intogs i pausen innan det kördes fort på den 4.e sträckan. En del avåkningar kunde registreras men
inga som gav upphov till större åtgärder. Efter den sista bilen passerat sträcka 4 kunde en bärgare vända en deltagare rätt igen så
hjulen kom på rätt ställe, hjulen skall ju vara i kontakt med vägen inte luften. Nu kunde radiobil Z2 återvända till Bergåker för en
varm middag vilket erbjöds på travrestaurangen. Efter några timmar var samtliga återsamlade på Bergsåker för en genomgång av
arbetet tillsammans med tävlingsledningen betyg blev +++++ jag tror nog vi får komma tillbaka nästa gång.
Text och bilder SM3UQO 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 mycket idéer

www.sk7hw.org

Letar du efter något att sätta lödkolven i men saknar
uppslag. Titta på deras hemsida ”102 byggprojekt.

Www.satsleuth.com

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

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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