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Silent Key

SM3AU Olle

Vår hedersmedlem SM3AU Olle Olsson, en
av grundarna till Sundsvalls Radioamatörer SK3BG, avled lugnt och stilla den 2 juli
i en ålder av 98 år.
Första gången jag träffade Olle var på ett
möte för att bilda en radioklubb, det var i
november 1945. Då bildades Sundsvalls
Radioamatörer.
Olle tillhörde styrelsen med olika uppdrag
åren 1945-1951. Olle var mycket aktiv i
kommittén för de första Åstölägren 1948
och även senare år var han med. 1989 tog
Sundsvalls Radioamatörer över distrikt-3
QSL-sorteringen från Gävle Kortvågsamatörer, SK3GA, och det var SM3AU Olle
som ansvarade för den uppgiften ända
fram till år 2000.
I luften var han mestadels i samspråk med
vänner i SM2-SM3 men många QSOn även
på DX-banden.
Under hela sitt verksamma liv var han
knuten till Televerket, först som linjemontör, därefter reparatör och han avslutade
som lärare inom Televerket.
Olle var alltid beredd att hjälpa till när klubben beSK3BG har gjort en donation till Hospis i Sundsvall hövde hjälp och även dess medlemmar fick mycket
med anledning av Olles bortgång. Olles kista pryd- hjälp av honom och på många klubbmöten var han
des av ett blomsterfång från samtliga SK3BG:s med- den som höll igång med att berätta historier.
Vi minns Olle som en sann radioamatör och han levlemmar.
de för sin hobby ända till slutet. Saknaden är stor
bland alla amatörradiokollegor inom bland annat
En minnesstund har hållits på SK3BG den 6/8
Med många klubbmedlemmar närvarande inkl Olles klubben som han var med och bildade och vi har
förlorat en god vän och kamrat.
barn. Det var många varma minnen som delades
mellan alla närvarande.

Sundsvalls Radioamatörer
genom
SM3AF Sten Backlund
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Hemsöfortet Weekendläger 3-5 maj 2013
Det bästa jag varit med om! Jag anmäler mig
redan idag för
nästa weekendläger!
Besökarnas kommentarer var mycket positiva, sedan de
besökt
Sundsvalls Radioamatörers, SK3BG, weekendläger på
Hemsön vid
Ångermanälvens utlopp till Bottenhavet. Det var andra
gången
Sundsvalls Radioamatörer arrangerade weekendlägret i
bergrumsanläggningen
Havstoudd, som utgör en enhet som ingår i
de tre bergrumsanläggningarna som är Hemsö Fästning.
Hemsön
ingår i IOTA med beteckningen EU-087. En arbetsgrupp
bestående
av ett 10-tal medlemmar i SK3BG arbetade före, under och
efter,
för att få allt att fungera in i minsta detalj.

Weekendlägret för 30 personer blev tidigt fullbokat.
För att bereda möjlighet för så många som möjligt
att besöka bergrumsanläggningarna ordnades ett
öppet hus under lördagen den 4 maj.
40 besökande radioamatörer med familjemedlemmar tog då chansen och hörsammade inbjudan, varav 21 radioamatörer kom från FURA, Föreningen
Umeå Radioamatörer, SK2AT.
Detaljplanerat weekendprojekt
För att klara av all logistik hade gänget från SK3BG,
under projektledning av Jörgen Norrmén, SM3FJF,
planerat allt – in i minsta detalj. Köksgruppen i
bergrumsköket bestod av Mästerkocken Lasse
SM3ZBB, som mycket noggrant hade gjort en inköpslista på 5 A4-sidor (tättskriven). Lasse komponerade en riktigt smakfull ”International Radio
Menu”. Till sin hjälp i köket kom Ann-Sofi e
SM5XXC, Ingvar SM3GFN och Sten SM3NXS. Teknikgruppen under ledning av Björn SM3UQO, hade
monterat upp en mastvagn med en 3el beam, dipolantenner, 2 vertikalantenner samt VHF-antenner.
Till sin hjälp i planeringen bidrog Pelle SA3AWT,
Andreas SA3CAC, Lars SM3KYH och Classe SM3GSK.
ITgruppen under ledning av Håkan SA3BDR och
Lennart SM3EFS såg till att vi hade två trådlösa Internetförbindelser inne i bergrummet samt höjdaren
inom teknik för denna weekend, att kunna köra rotorn till 3 elbeamen via en remote-anläggning, eftersom det var helt uteslutet att få ner en rotorkabel i
bergrummet. Logiansvarig var Pelle SA3AWT.
Gästdeltagare från Belgien
Direkt efter weekendlägret i maj 2012 kom det ett
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mail från Alfons ON4AWT, där han önskade delta
vid 2013 års weekendläger. Svaret skickades omgående – att han var hjärtligt välkommen att vara en
av de 30 deltagarna. Här ett utdrag i hans tackbrev
till projektledaren Jörgen SM3FJF och alla andra deltagare från SK3BG: (Brevet översatt från
engelska.)
”Jag skriver detta mejl vid bordet på SI9AM, och jag
inser hur lycklig är, när jag i januari för två år sedan
lärde känna SK3BG och SI9AM. Varje år sedan dess
har jag och min fru kommit till Sverige i vår husvagn, både på vintern och/eller sommaren, när vi
haft semester. Därför vill jag framföra ett stort tack
till er alla (lista med en mängd namngivna radioamatörer i SK3BG). Tack för er gästfrihet, det fantastiska veckoslutet och den här underbara upplevelsen.
(Al)Fons Wittoeck ON4AWT”
SSA:s Ungdomssatsning
Projektledaren Jörgen SM3FJF, såg tidigt till att 4 av
de 30 bokade platser skulle reserveras för SSA:s
ungdomssatsning. Yngst var radiointresserade
Jonathan Åberg 13 år, som bjudits in för att få ta del
av amatörradiohobbyn. Markus SA3BPG, Joel
SA3BRX samt Mikael SA3CFO var ungdomarna som
redan nu kände mycket stor mersmak för nästa
weekendläger.
Synd bara att ett år går så sakta kommenterade de.
Jörgen kontrade med att säga, vi har många härliga
radioarrangemang innan dess.
Amatörradio kördes från 4 radiorum
De fyra radiorummen kallades för Kaptensrummet,
Löjtnantsrummet, Fänriksrummet och Telefonrummet. Det kördes 1604 QSO:n fördelade från 3,5
MHZ upp till 145 MHz, CW, SSB, AM, FM, RTTY och
PSK31. På 80- och 40-metersbanden fick arrangörerna lov att sätta in dubbla radiostationer för att
hinna med alla som vill ha förbindelse med
weekendlägret. QSL via Sten SM3NXS.
”Amatörradios dag” på Technichus i Härnösand
Samtidigt som weekendlägret pågick på Hemsön,
genomförde Sundsvalls Radioamatörer, under lördagen den 4 maj, en demonstration av amatörradio på
Technichus i Härnösand. Technichus är ett science
center, ett aktivitetshus med teknik och naturvetenskap som tema. SK3BG:s ordförande Christer
SM3ESX organiserade hela amatörradioutställningen. Till sin hjälp deltog ungdomarna Markus
SA3BPG, Joel SA3BRX samt Mikael SA3CFO, där
ungdomarna demonstrerade och körde amatörradio,
med signalen SK3BG, via Internet med en remoteanläggning i
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förbindelse till klubblokalen i Sundsvall.
Citat från FURA:s hemsida
Upp och väckte tuppen (SM2JDU). Upp strax före
tuppen (SM2DCU, SM2EKA med fl era). Sol, vacker
morgon! Mot Hemsön och forten och SK3BGs fieldday.
Kl 10.30 färjades de förväntningsfulla, i 6 bilar, över
till Hemsön. En grönklädd Johan Oskarsson tog
emot oss och guidade oss med humor
och finess genom det kalla krigets reliker på fortet
Storråberget! I Underofficerssalen serverades god kycklingfilé inbakad med skivad gris och god
saltkrispig oskalad
med synnerligen god
potatis! Efter ytterligare guidning avgick
bilkortegen över ön
till det något mindre
men nyare fortet
Havstoudd där
SK3BG med deras allt i allo Jörgen SM3FJF tog emot
oss och gav en snabb introduktion hur SF3HF hamnade i just detta berg.
Kaff e var beställt och smakade nu förträffl igt! Allmän vandring runt de olika rummen! Impad blev vi
av att de hade 4 rum med radiostationer körande på
olika moder! … för att inte säga om den mobila
mastvagnen man kunde studera på bergets topp.
Runt 17.00 återvände trötta men glada furister medelst vändande färja till fastlandet. Tack Per SM2LIY
som kom med idén och tack till Olle SM2DCU som
samordnade logistiken!
Många fotografer bör ge en klubbkväll i höst med
bilder från dagen! 73/Rune SM2EKA.
Avslutningsvis vill vi från Sundsvalls Radioamatörer
rikta ett stort och varmt TACK till Kikki och Christer
Sefbom, Hemsö Fästning.
TACK vare eran härliga känsla för amatörradio, gjorde ni det åter igen möjligt för oss att arrangera detta fantastiska weekendläger.

//
Vid pennan
Jörgen SM3FJF

Den här texten är kopierad från 3FJF insända
bidrag till SSA/QTC, jag har medvetet inte
plockat med några bilder i underlaget utan
jag låter Er läsare titta på bilderna via
www.sk3bg.se/galleri.
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Vad kommer då att hända på SF3HF 2014 då, för
det är klart att vi skall fortsätta med detta vi har i
dag fått förlängning till 2015 i första hand.
Vad det gäller teknik så funderar vi i dag på att länka in bredband på något sätt, det var ju lite si och
så med hastigheten på dels den fasta länk som numera finns i bergrummet den används förövrigt till
kontroll av värmesystemet, dels den Net1 som vi
själva har tillgång till. Den fasta förbindelsen gick
ner natten mellan Lördag och söndag då vi slog i
taket för vad länken tålde i form
av hastighet. Det vi funderar på
nu är en länk uppbyggd av egna
enheter där vi tar signalen någonstans uppe vid E4 och Högakustenbron och länkar över den till
Havstoudd, SK3BG har ju ett
antal länkmaster som kan komma till stor nytta i detta projekt.

Vi kommer troligen att utöka antalet stationer och antennmöjligheter till 2014, bla skall vi öka
närvaron på 80m och 40m så att det finns möjlighet för mera ”lokala” QSO:n det var många som

vill ha ett QSO just på dessa band.
Vi har fått ett halvt löfte om att förlägga ett par
extra koaxialkablar för detta ändamål.
I dag finns det ett färdigmonterat nätverk i berget
som till 2014 kommer att utökas med flera anslutningsmöjligheter. Ja kort och gott det finns en del
i röret så att säga. Vi har i dag även möjlighet att
använda ett eget ADSL system då vi har både
sändare och mottagare gjorda för 600Ohm. Det
kommer som vanligt att bli god mat och hög
stämning i berget.
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SK3BG Lokalen
Så har de då hänt, SK3BG har blivit av med radiomaterial i klubbens ägo. En sk antennväxel typ RCS-4
har fått fötter från våra samlingar och vi efterlyser den naturligtvis. Det har sedan tidigare också försvunnit en winkeyer som inte heller har kommit tillrätta.
Som en konsekvens av detta så har styrelsen tidigarelagt ett byte av låssystem som varit planerat sen tidigare då vi trots idogt letande tyvärr har förlorat de listor som tidigare visat vem som har nyckel.
Detta innebär att den gamla nyckel nu inte längre passar till lokalen och enskilda medlemmar måste byta
ut den ev nyckel man har mot en ny.
Har du ingen nyckel att lämna tillbaka så kostar en ny 100:Har du nyckel så byts den ut kostnadsfritt. Du blir registrerad som nyckel innehavare.
Kontakta SM3ESX eller SM3UQO för vidare information och erhållande av nyckel.
En ny dator i radiorummet är nu installerad, då datorn som är betydligt snabbare och har större kapacitet
än tidigare har styrelsen beslutat ha vissa begränsningar för datorn. Detta innebär att det nu inte längre
är tillåtet att lägga in program eller annat utan att det är sanktionerat av styrelsen. Önskar man lägga in
program eller annat som kan vara intressant att ha i datorn kontaktas SM3EFS som sköter detta.
Vi har också uppdaterat DX4win till sista gällande version och det fungerar nu helt OK med den nya versionen, backup system skall enligt SM3NXS nu fungera automatiskt.
Vi har satt den gamla radiodatorn som en extra enhet för QSL sorteringen och dess handläggare. Den
gamla QSL datorn finns kvar i lokalen och är till salu om nu någon är intresserad.
Arbetet med att förnya och ändra klubbens stadgar pågår inom styrelsen med hjälp av SM3EXM Erik, styrelsen kommer att presentera förslaget om nya stadgar på årets sista kvartalsmöte den 26/11. Därefter
kommer årsmötet 2014 att ta beslut om införande eller ändring.

FÖRSÄKRINGSAVTAL
Styrelsen beslutade för en tid sedan att undersöka klubbens försäkringsskydd både materiellt samt personellt. Detta har resulterat i att samtlig medlemmar i dag är är anslutna till en olycksfallsförsäkring. Försäkringen är så utförd att den skall skydda medlemmar under aktiviteter där klubben medverkar i form av
sambandsuppdrag, radiotävlingar eller annat som innebär arbeten eller aktiviteter där SK3BG är inblandad. Som vi förstår avtalet innebär det även resor till och från sådan aktivitet.
Det är i dagsläget inte känt om andra radioklubbar har sådant skydd till sina medlemmar som SK3BG.
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Samband Sundsvall – Hänt och sänt 2013
Här kommer några rader från och om Samband
Sundsvall, sambandsgänget som har sin hemvist i
SK3BG genom dess Sambandssektion: Vi blickar
bakåt och framåt under 2013.

Rallysamband
19 januari genomfördes Hälsingerallyt i trakterna
väster om Hudiksvall. Ca 20 radioamatörer från
SK3BG Sundsvall samt SK3PH Delsbo drog ett stort
lass vid denna lyckade tävling som hade travbanan
Hagmyren som bas.
16-17 februari ansvarade SK3BG för säkerhetssambandet vid Stjärnsvängen som var förlagd i trakterna Liden-Holm-Sättna-Huljen-Kliss väster om
Sundsvall med Bergsåkers travbana som central
punkt. Att tävlingen pågick under två dagar förpliktade extra mycket men även detta arrangemang
fixade vi på ett mycket bra sätt.

Rakelövning med polisen 16-17 april

Här medverkade vi som en passiv samverkanspartner till polisens LKC i Sundsvall. Vi fick via Rakel ett
antal uppdrag kopplade till fejkade kriser i samhället, dessa uppdrag utförde vi sedan på ”skrivbordet”
och återrapporterade sedan till LKC efter genomförandet. Nyttigt och kul!

SF3HF Hemsö fästning

Vi medverkade under den härliga helgen 3-5 maj
med såväl tekniska som personella resurser och
kompetenser.

Garaget i Dingersjö

Tyvärr var personaltillgången från klubbens sida dålig i
år vilket måste lyftas fram till kommande år. Två man
från morgon till sen eftermiddag blir tunga timmar.
MOLOS-verksamhet
Verksamheten med Molos är ju i grunden ett FROuppdrag men har på många sätt då det gäller enheterna i
Sundsvall en stark koppling till SK3BG eftersom all personal som bemannar systemet har sitt ursprung och är alla
fortsatt verksamma i vår klubb. Vi väljer därför att ta med
dessa uppdrag och övningar i den här redovisningen.
Kvartalstest i vintermiljö 24 mars
Vi övade med hela systemet inkl E.ON:s
gröna bandvagn söder om Njurunda, med
utgångspunkt i skogarna vid en grusgrop.
Högmaster och annat roligt övades i djupsnön.
Regional Samverkansövning RSÖ i Piteå 29 maj – 2 juni
Hela gänget (åtta man) åkte med bandvagn
och Toyota-jeep upp till Piteå och genomförde en stor övning med Frivilliga Flygkåren FFK som arrangör. Vi samverkade
förutom med FFK bland annat med Trafikverket och lokala elnätbolag.
Repetitionsutbildning Molos Teknik i
Falsterbo 23-29 juli
Fyra man ur Sundsvallsgänget åkte ner
några dagar till landets sydspets på en rejäl
repetitionsutbildning med fokus på Molossystemets tekniska möjligheter. En stor
slutövning tillsammans med andra enheter
inom FRO var kronan på verket.

I november fyller vårt garage i Dingersjö Njurunda
två år i vår värld. Vi har våra träff- och arbetskvällar Resten av 2013, vad händer framöver?
torsdagar jämna veckor kl 19.00 som har något varierande besökssiffror men är ändå en värdefull och
Molos samverkansövning med FFK
fast punkt i vår verksamhet.
Västernorrland, Sättna 23-25 aug
Här ska vi med erfarenheterna från övAlla i klubben är självklart välkomna att deltaga vid
ningen i Piteå i maj/juni öva rakelsamband
dessa träffkvällar, kontakta bara någon i sambandstillsammans med frivilliga flygkollegor i
gänget före så vi vet att ni är på gång.
vårt län. Bli styrda av flygplan till utlagda
mål är bland annat aktuellt.
MRC-vagnen
Utvecklingen av vår Mobila RadioCentral pågår stänNy Rakelövning med polisen 23-26 sepdigt genom i första hand Björn/SM3UQO och numetember…och i november
ra i allt högre grad Lennart/SM3EFS som bägge gör
Etapp 2 av övningen med LKC som påbörett suveränt jobb. Även Håkan/SA3BDR som troligtjades i april genomförs med ännu högre
vis har bästa närvarostatistiken vid torsdagsträffarribba. Den här gången ska vi troligtvis
na ska ha en eloge.
medverka med personal sittande på LKC
under övningen. Etapp 3 planeras i novemAmatörradions dag 6 juni
ber, då vankas det isstormar som tänkt
Även i år fanns klubben på plats vid Stora Torget i
krisscenario…
Sundsvall under nationaldagsfirandet 6 juni. MRCvagnen var uppställd på en synlig och välbesökt del av
promenadstråket.
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fortgår, viss planering görs av hur det skall gå till.
SK3BG äger totalt tre teleskopmaster varav 2 sitter
monterade på våra generatorvagnar, den 3:e är planerad att hamna på MRC:s tak. För att kunna montera masten på taket kommer en specialställning att
tillverkas samt att den bakre dörren i MRC numer är
borttagen och ersatt med hel vägg. I samband med
Du som ännu inte medverkat i vår verksamhet, är Du in- detta så görs en utbyggnad av operatörsbordet med
tresserad av att se vad vi gör? Följa med på någon aktivien plats. Det finns idéer om att förbättra de sk stödtet? Hänga med på våra träff- och arbetskvällar i garaget?
Hör av Dig till undertecknad så ska vi ta väl hand om
Dig!
Molos kvartalstester i oktober samt i
december.
I dagsläget oplanerade men kommer då att
ha vissa teman som de aktuella övningsledarna då har tänkt ut. Spännande!

Vid pennan:
SM3MEH / Tomas Åberg
Ansvarig Sambandssektionen
Sundsvalls Radioamatörer SK3BG
Tel 070-699 91 94
sm3meh@ssa.se

benen på vagnen så
att det är enklare att få
vagnen stabil när den
parkeras. Har du idéer
om andra saker som
kan tillföras vagnen för
att ytterligare göra den
så flexibel som möjligt
kontakta SM3MEH och
dryfta ditt förslag.
Sambands avd efterlyser just nu 2 st plaströr
typ avloppsrör
(oranga) med ca
120mm diameter ca
2,5m långa för att placeras under vagnen som förGänget i Molos-2 fr.v Andreas/SA3CAC, Christer/
varing av div antennrör, hör av dig till SM3UQO
SA3AWZ, Björn/SM3UQO, Lennart/SM3EFS, Tomas/ Björn om du har något sådant liggande. Vi har träffSM3MEH, Håkan/SA3BDR, Pelle/SA3AWT, Peter/
kvällar i garaget i Dingersjö varje jämn vecka då vi
SA3AWE
arbetar med vår utrustning från kl 1900. Hör av dig
till någon i sambandsavd vad som är på G.
MRC SK3BG:s fina sambandsvagn
SM3UQO
Just nu pågår det arbete med värmeanläggningen
Björn
som är konverterad till gassystem med pannan sittande utanför vagnen av säkerhetsskäl. 3UQO arbetar med en ombyggnad av en DL10 snörväxkel för
att på sådant sätt kunna växla ut ljudet från samtliga anslutna radiosystem. Meningen med växeln är
också att kunna sammanföra flera anslutna radios
och kunna mixa dem till ett eller flera hörtelefonuttag. Arbete med att förse MRC med en fast högmast
QRX nr 2/2013
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2013-10-25
Unikt föredrag om TX5K
Datum: Fredagen den 25 oktober 2013
Tid: 19.00 Prick!
Unikt DX-föredrag om TX5K - CLIPPERTON Island av DD2CW/Jef Claes i matsalen på Holmastagården
(Samma byggnad som SI9AM).

TX5K - Clipperton Island
2013 CORDELL EXPEDITION
DX-peditionen var ett tvärvetenskapligt projekt med amatörradio och miljövetenskap. Laget bestod av 24
radioamatörer och 5 forskare/journalister. DX-peditionen ägde rum under 18 februari-18 Mars 2013.
Teamet loggade 113.601 kontakter, och den vetenskap laget gjorde flera upptäckter.
Projektet genomfördes enligt uppgjorda planer. Inga skador har gjort att ön eller djurlivet, campingen var
kvar renare än innan expeditionen

BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, säljer bingolotter för att
delfinansiera klubbens verksamhet. Stöd klubbens verksamhet
genom att abonnera på bingobrickor och få dem direkt hem i
brevlådan.
För Dig som vill prenumerera
på Bingolottobrickor är det enklast att Du kontaktar
SM3KAF/Bosse på telefon
060 - 55 29 49.
Tänk på att alla har chansen att
vinna på sin bingobricka, medan SK3BG ALLTID VINNER
på varje såld bingolott.
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Distrikt 3 möte på SI9AM i Utanede
den 5 oktober 2013
DL3, SM3GDT Hans och SI9AM hälsar alla varmt välkomna till höstens distrikt 3 möte i Utanede.
Vid distriktsmötet deltar SSA:s ordförande SMØDZB Tore samt Sektionsledaren för Radioteknik SMØJZT
Tilman.
Datum:
Tid:

5 oktober 2013
09.30 – 16.00

Plats:

Holmstagården i Utanede, Bispgården
QTH för SI9AM

GPS:

Latitud - 62.57.15 N eller 62.9540
Longitud - 16.40.22 E eller 16.6729

Inlotsning:
Program:

145,550 MHz

09.30 Fika
10.00 Distriktsmötet börjar
12.00 Avbrott för lunch
OBS! Cateringmat ”Flygande Jacob” serveras för de som
förhandsbeställt
13.00 Distriktsmötet fortsätter
14.00 SMØJZT Tilman håller tekniska föredrag
14.30 kort avbrott för eftermiddagsfika
14.50 SMØJZT fortsätter med sina tekniska föredrag
16.00 Beräknad avslutning

Förhandsanmälan: För dig som önskar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
krävs förhandanmälan via mail till sm3fjf@ssa.se
Pris:
125:- för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
betalning (jämna pengar, tack)

Endast kontant

Förteckning på förhandsanmälda deltagare kommer att finns på www.si9am.se
Har du något du vill ta upp? Kontakta sm3gdt@ssa
Mer info finns på SSA:s hemsida distrikt 3.

Du är välkommen till distriktsmötet även om du inte förhandsanmält dig, men vi kan bara erbjuda cateringlunch och fika till de som anmält sitt deltagande i förväg.
DL3 och SI9AM hälsar alla varmt välkomna till distriktsmötet!
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Klubbtidningen QRX

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
enkel sidor vilket även går att dubblera då man
kan använda båda sidorna :-)
73 från redaktören.

BILDKANON

utkommer
fyra gånger per år med förhoppningsvis intressanta
artiklar och reportage. Tidningen trycks och produceras i klubbens regi till själkostnadspris. Tidningen ges
ut på klubbens hemsida för alla att ladda hem utan
kostnad. Den trycks även upp i ca 240 ex varje år för
att postas till medlemmar som inte kan hämta den
på hemsidan. Kostnaden för tidningen ligger på ca
14,80 per ex det blir strax över 3500:- per år en icke
helt obetydlig summa. Önskvärt är väl att alla kunde
hämta sin tidning på hemsidan för att hålla kostnaden nere men även att hålla miljöpåverkan nere på
lägsta nivå . Det finns ju även fördelar med att hämta på nätet, har du en färgskrivare får du tidningen i
helt i färg. QRX utkommer för första gången i klubbens historia med första sidan helt i färg med
första numret 2012 till de som får tidningen med
posten.
Ha de Redaktörn SM3UQO Björn

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 nå- En antennmastägares vedermödor
got kul eller intressant att visa lägg upp det på ett
USB minne eller ta med en CD med ditt material så Det var nu på min sk semester som antennmasten
skulle upp med min 3 bandare i toppen. Jag hade
kan du enkelt visa det för alla under klubbkvällar.
renoverat en beg Ham-IV rotor som fungerade
100% så efter noggranna förberedelser så började
SM3UQO Björn
jag hissa upp hela baletten.
När jag väl efter några timmar kom upp till 24m så
var det bara att böja köra, hade underbara signaler
UTGÅENDE QSL 2013
på 20m och Björnön hamnade i loggen med bra signaler. Sen var det mat, jag hade många gäster på
mitt fritids QTH så inte förrän dagen efter kunde jag
Klubben sänder under höst omgången QSL kort fortsätta med mina kontroller att allt var i ordning.
Det var det nu inte, helt plötsligt så fungerade inte
den:
riktningsvisningen på kontrollboxen. Efter en noggrann felsökning så visade det sig att potten uppe i
rotorn var det avbrott på. Typiskt, nå ner med hela
masten och borttagning av rotorn för kontroll, jo
mycket riktigt avbrott på den trådlindade potten.

21 Feb
15 Maj
18 Sept
20 Nov

Var finns det en ersättningspot? Jag hamnade på en
stor grossist i Tyskland och beställde en ny till min
fritidsadress. Jag hade noggrant fyllt i min adress i
Leksand så den saken skulle väl inte betyda några
besvär eller? Av någon outgrundlig anledning så
hamnar min reservdel i SUNDSVALL med adressen
SK3BG Björn Ohlsson, Min fritidsadress, men med
postnummer 85463 Sundsvall, efter en kontroll med
Tyskland visade det sig att dom totalt hade struntat i
min beställningsadress och på egen hand hittat på
en ny, vad ger man för detta? Stort beklagande från
leverantören

Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
SM3AF Sten

Fortsätt sid 12
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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 2013 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 2013.
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag

Klubbprogrammet

130107
130211
130311
130408
130513
130610
130909
131014
131111
131209

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

Tis 2/7 Sommaröppet

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

Vi har som vanligt sommaröppet på SK3BG, kom
upp och ta en fika och läs de nyanlända tidningar som kommit.
Klubbvärd SM3FJF Jörgen
Tis 6/8 Sommaröppet

73 de SM3ESX/Christer

Vi har som vanligt sommaröppet på SK3BG, kom
upp och ta en fika och läs de nyanlända tidningar som kommit.
Klubvärd SM3ESX Christe
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Tis 27/8
Säsongsstart, Vad har du gjort under semester och
annan ledighet? Kom upp till
klubben och ta en kopp kaffe läs de senaste tidningarna och träffa dina kompisar.
Välkomna hälsar styrelsen
Lörd 17-18 Portabeltesten samt Light house
weekend. Huruvida klubben ställer upp på
Björkön är lite osäkert. Hoppas att flera av
klubbmedlemmarna aktiverar sig på denna
test.

21-22 Sept SAC testen går av stapeln. I år
kommer SM3FJF att hålla i CW delen, vid
pressläggning är det inte bestämt vilken signal vi skall ha, SK eller SI. Hör av dig till
Jörgen och anmäl intresse.
Tisd 24/9 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?

Tis 3/9

Klubbvärd Styrelsen

Flora Fauna, genomgång om det omtalade sättet
att köra radio från en fridlyst mark SM3CER kommer att ge oss en inblick hur det fungerar. Under
tiden kan du alltid titta på denna
adress
http://smff.sk6aw.net

Tisd 1/10.

Klubbvärd SM3GSK Classe

Vi ägnar kvällen åt sk. Inre tjänst med andra ord
intressera oss för nyligen inkomna tidningar samt
lite små ljug för dina kamrater. Vi sätter en tisdag i
månaden fri från program så vi kan sätta in ett helt
nytt program som vi inte visste något om vid
Pressläggningen.
Klubbvärd SM3UQO Björn

7-8 Sep RSGB testen Europeiska portabeltesten. Var är vi, vad gör vi och vem
samordnar? Kanske lite sent påtänkt. Det
finns förslag på att aktivera ett SMFF område
söder om staden. Hör av dig till styrelsen om
du vill vara med och aktivera oss på den sk
Europeiska portabeltesten. SK3BG kommer
att använda sig av den Tyska regeltolkningen. Har du frågor eller kanske vill vara med?
Anmäl dig till SM3MEH/SM3UQO Björn

Lördag 5/10 Distrikt 3 möte i Utanede. DL3
inbjuder till SM3 möte i SI9AM.

Tis 10/9

Klubbvärd SM3UQO Björn

Det skall vi fira, några medlemmar har fyllt runt.
Kom upp och bli bjuden på kaffe och tilltugg, du
kan även titta igenom ev nya tidningar.

12-13 Okt

Klubbvärd SM3FJF Jörgen
Tis 17/9 .

Se sid 8
Tis 8/10
SM3UQO visar en möjlig portabelantenn i form av
en deltaloop som är roterbar och mycket lätt att
tillverka.

SAC testen går av stapeln. I år kommer
SM3UQO att hålla i SSB delen, vi kommer att
vara på SK3BG. Det behövs operatörer hör av
dig till Björn och anmäl intresse.
Tis 15/10

Studiebesök på Midlanda. Här fordras föranmälan. I
första omgången finns det 2x15 platser. Kontakta
SM3KYH för närmare information. Och anmälan.
Om”Murphy” är där så kan besöket flyttas till annan
dag, håll dig informerad via www.sk3bg.se

SM3KYH visar och berättar om sitt nybygge av KV
tranciver, han visar den
filterkonstruktion som ligger till grund för konstruktionen.

Klubbvärd SM3KYH Lars

Klubbvärd SM3EFS
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Tis 22/10

Tis 26/11

Fjärrstyrning av din radio? Bergsjö gänget visar hur
det går till, efter flera försök att få till en kväll om
detta sätt att köra radio kommer nu Erik, Tord med
flera att redovisa resultat och och vilka fallgropar
man inte skall göra.

Kvartalsmöte Genomgång av SK3BG:s gamla/och
kommande nya stadgar.
Allmän diskussion om nya stadgar för SK3BG
SM3ESX.

Klubbvärd SM3EXM Erik

Välkomna önskar styrelsen
Tis 3/12

Fredag 25/10

”Boat anchor” Kvällen kommer att gå I nostalgins
Unikt DX-föredrag om TX5K - CLIPPERTON Island
tecken SM3KAF, med
av DD2CW/Jef Claes i matsalen på Holmastagår- förhoppningsvis andra old boys kommer att förgylla
den (SI9AM) se sid 6
tillvaron med lukten av varma rör.
Tis 29/10

Klubbvärd SM3ESX

Hembygge kväll, håller du på med något intressant
projekt? Vi ägnar kvällen åt de där roliga inom hobbyn nämligen lödrök och brända fingrar och experiment med det ibland okända. Kom upp och inspirera oss andra till stordåd.

Tis 10/12

Klubbvärd SM3LDP Markku
Tis 5/11

Årets julfest, SK3BG kommer att göra som förra året,
stor träff i lokalerna med
glögg, pepparkakor och kaffe med lussekatt. Hjärtligt
välkomna önskar styrelsen. Den kommer
att avsluta 2013 års aktiviteter. Eftersom det blir fest
vill vi ha anmälan om du kommer. Förhandsanmälan
till SM3ESX Christer.

Vi ägnar kvällen åt sk. Inre tjänst med andra ord
Klubbvärd Styrelsen
intressera oss för nyligen inkomna tidningar samt
lite små ljug för dina kamrater. Vi sätter en tisdag i
månaden fri från program så vi kan sätta in ett helt Fortsäät från sid 9
nytt program som vi inte visste något om vid
Men ingen hjälp att få delen till mig i Leksand. Det
Pressläggningen.
är tur att men har egna vägar in i Logistikens värld.
Efter lite privata kontakter med DHL samt vår numeKlubbvärd SM3EFS
ra allt mindre betydande Post så lyckades jag att belägga paketet med förflyttningsstopp på ICA Kuben
tills jag kunde hämta ut det. Det betydde ju en
Tis 12/11
330km lång resa extra men potten skulle jag ha. Det
kom bara ett nytt beklagande från Tyskland, och inte
Vågutbredning med SM3ESX. Christer gör genom- något plåster på såret. Mitt svar blev ju att det fakgång av hur vågutbredning fungerar. Han kommer tiskt finns andra leverantörer av HAM material. Ett
även att visa en del mjukvara som finns att hämta litet ställningstagande (det är därför jag skriver detpå nätet.
ta)
Nu finns ju delen hos mig och om några veckor drar
Klubbvärd SA3BPG Markus
jag ner till Leksand för att se till att masten kommer
upp igen.
Tis 19/11
Trots att jag varit extra noggrann med mina uppgifter om leverans så lyckades man sumpa det hela,
Fjärrstyrning av rotor hur går det till? SM3EFS visar alla kan ha en dålig dag men att hitta på en egen
och berättar hur SK3BG:s fjäranläggning en gåva
adress tycker jag ramlade lite utanför det vanliga.
från SM3RL Leif Wall fungerar.
Vid pennan
SM3UQO
Björn

Kluubvärd SM3MEH Tomas
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BINGOLOTTO

Till Salu

Sundsvalls
Radioamat ö r e r ,
SK3BG,
säljer bingolotter,
för
att delfinansiera klubbens verksamhet.

2m FM Mobilradio VR-2200
10/25/60 Watt
Hela VHF bandet 136-174 Mhz
200 minnesplatser 1400:Scrambler
1750 hz ton
2m/70cm Pocket radio UV-X4
0,5/2 Watt

Hela VHF bandet 136-174 Mhz
Hela UHF bandet 400-470 Mhz
FM radio 65-108 Mhz
99 minnesplatser
1750 hz ton
Stöd klubbens verksamhet ge- Dual watch
nom att abonnera på bingo- 120 gram
500:brickor och få dem direkt hem i
brevlådan.
Markku SM3LDP
072 216 5252
För Dig, som vill prenumerera på
Bingolottobrickor, är det enklast
att Du kontaktar
SM3KAF/Bosse på telefon
060 - 55 29 49.
Tänk på, att alla har chansen att
vinna på sin bingobricka, medan
SK3BG ALLTID VINNER på
varje såld bingolott.

GLÖM INTE!

Använd micken och logga in på

SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58
QRX nr 2/2013
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SK3BG SÄLJER UT Special .
Genom en lyckträff och gamla kamrater har SM3LDP kommit över ett antal frekvensräknare av fin klass,
han har gett dessa till SK3BG som kommer att sälja dessa i första hand till klubbmedlemmar för en bra
peng. I mån av tillgång erbjudes senare återstående räknare till andra intresserade. Materialet finns att
hämta på SK3BG:s lokaler efter överenskommelse. Skall något fraktas tillkommer fraktkostnad till självkostnadspris. Det är först till kvarn som gäller.

Typer är Philips :
PM 6676 max 1,5 Ghz 300:PM 6622 Max 80Mhz
200:Det finns inga kablar med till instrumenten, de är kontrollerade och skall vara i funktions värdigt skick. Det
finns några förvaringsväskor dock ej till alla.
Ett fantastigt erbjudande från SK3BG.
För vidare frågor kontakta SM3ESX alt SM3UQO
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Lite från SI9AM
Info 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 våren 2013
Under våren har planeringsmöten hållits på plats i Utanede. SI9AM marknadsförs bl.a. vid HAM RADIO
2013 i Friedrichshafen.
Den 17 -18 juni gästades SI9AM av SMØGNS Peder Haugaard-Pedersen och SM5HJZ Jonas Ytterman.
Lördag och söndag den 21-22 september
Vi tänker aktivera SI9AM under Scandinavian Activity Contest, SAC, CW. Vi söker dig som vill delta hela
eller delar av testen. För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen.
Lördag 5 oktober
SI9AM och distriktsledaren för 3:e distriktet kallar till Distrikt 3-möte på Holmstagården.
Mer information se sid. 8
Lördag och söndag den 12-13 oktober
Vi tänker aktivera SI9AM under Scandinavian Activity Contest, SAC, SSB. Vi söker dig som vill delta hela
eller delar av testen. För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen.
Onsdag – onsdag den 23-30 oktober
DD2CW Jef och ON6UQ Marcel besöker SI9AM.
Fredag den 25 oktober
DD2CW Jef håller föredrag om TX5KDD2CW Jef var en av operatörerna på DXpeditionen till TX5K Clipperton Island. Jef håller ett unikt föredrag från DXpeditionen TX5K på Holmstagården i Utanede. Mer info i
nästa nummer av QRX.
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.
I antennparken finns bl. a. JP-Tribander beam. När du vill sova finns en våningssäng och vill du tillaga något enklare att fika eller äta så finns mikrovågsugn, kaffebrygg, vattenkokare och ett kylskåp.
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
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NYBLIVEN SÄNDARAMATÖR ELLER
DU SOM INTE BESÖKT KLUBBEN PÅ LÄNGE
Du som är nybliven sändaramatör, eller du som inte
besökt klubben på länge, här är lite info du kanske
söker.
Du finner alltid information om aktiviteter vad som
pågår, och vad som kommer att ske på
www.sk3bg.se.
Du kan alltid lyssna på ”Bullen” via RV58 SK3BG:s
repeiter. Efter den normala SSA bulletinen kommer
det alltid ett SK3BG:nytt som ger dig information
och nyheter som rör klubben. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att ställa dem via
SK3BG:nytt eller du kan använda e-mail via
hq@sk3bg.se. Du kan även använda de e-mail
adresser du hittar på hemsidan.
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