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NYA STADGAR I SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER
Styrelsen i SRA har under en längre tid arbetat med
frågan om klubbens till åren komna stadgar. Våra
stadgar är daterade Feb 1974 och har inte ändrats
på någon punkt sedan detta datum. En arbetsgrupp
tillsattes och har arbetat med frågan under en
längre tid, och har efter en del ändringar kommit
fram till följande förslag som i sin helhet presenteras här i QRX samt kommer att läggas ut på klubben hemsida. Utanför styrelsen har SM3EXM Erik
varit den som dragit det största lasset vilket styrelsen är djupt tacksam över. Förslaget kommer att
diskuteras stötas och blötas på det sista kvartals–
mötet den 26 Nov kl 1900 på klubblokalen. Det är
styrelsens förhoppning att kunna ta ett slutgiltigt
beslut om ändring av klubbstadgar på kommande
årsmöte i Mars 2014.
På följande sidor visas förslaget till nya stadgar för
SRA:
STADGAR FÖR SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER

NAMN OCH ÄNDAMÅL
§ 1.
Den ideella föreningen Sundsvalls Radioamatörer
( SRA ) är en opolitisk sammanslutning av personer
som är intresserade av amatörradio, kommunikation, teknik och radiotrafik. Klubbens ändamål är att
underlätta för sina medlemmar att utöva sin hobby,
samt verka för samarbete med samhällets institutioner, personer och föreningar, nationella som internationella.

ÅRSAVGIFT
§ 3.
Varje medlem betalar årsavgift vars storlek fastställs
av årsmötet. Hedersmedlem
betalar inte årsavgift.
INFORMATIONSORGAN § 4.
Klubbens informationsorgan är webbsidan och/eller
klubbtidningen QRX. Webbmaster och redaktör utses av styrelsen.
STYRELSEMÖTE
§ 5.
Protokollfört styrelsemöte hålls lämpligen varannan
månad eller när styrelsen så påfordrar. Kallelse till
styrelsemöte, med dagordning, sker via mail.
ÅRSMÖTE
mom 6:1

§ 6.

SRA:s högsta beslutande organ är årsmötet, vars
tidpunkt bestäms av styrelsen, dock senast före
mars månads utgång. Årsmötet får endast besluta i
frågor som upptagits i kallelsen.
Beträffande extra årsmöte se § 10.
mom 6:2
Kallelse till årsmötet skall annonseras på webbsidan
och/eller annonseras i QRX och/eller utsändas via
mail och/eller med brev senast en månad före årsmötet.

mom 6:3
Kallelsen skall innehålla: Tid, plats och dagordning.
Styrelsens verksamhets och kassaberättelse, evenMEDLEMSSKAP
§ 2.
tuella motionstexter från medlemmar/styrelsen och
Medlemskap kan fås av varje person som vill följa
budget för det kommande verksamhetsåret, erhålles
klubbens stadgar och verka för att i god kamratan- efter önskemål. I styrelsens budgetförslag skall
da, tjäna klubbens ändamål. Styrelsen kan utse per- eventuella sektioners budget specificeras. Årsmötet
son/personer som på ett utomordentligt sätt tjänat utser vid behov sektionsledare.
föreningen och/eller dess ändamål, till hedersmedlem.
mom6:4
Motioner: motionsrätt tillkommer medlemmar och
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skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

slutsmässig när 4 ledamöter, personligen eller via
elektronisk kommunikation är närvarande. Beslut tas
med enkel röstövervikt, vid lika röstetal är den meÅRSMÖTETS DAGORDNING
§ 7.
ning som ordföranden företräder utslagsgivande.
Vid årsmötet skall minst följande obligatoriska ären- Styrelsen bör vid 1:a (konstituerande) sammanträde
den förekomma:
utse en vice ordförande.

1. Upprättande av röstlängd. Godkännande av full- SEKTIONSLEDARE

§ 12.
Sektionsledaren väljs för samma tid som ledamoten
makter.
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt skulle ha gjort. Sektionsledaren har att inom sektiojusteringsman som jämte ordföranden justerar pro- nens budget ansvara för sektionens ekonomi. Sektionledaren skall inför varje ordinarie styrelsemöte
tokollet.
3. Godkännande av dagordning och frågan om mö- föredra sektionens ekonomi samt till kassören redovisa aktuella verifikat.
tets stadgeenliga utlysande.

4. Styrelsens verksamhets och kassaberättelse.
5. Revisorns berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet.
7. Val av styrelse.
8. Val av revisor samt suppleant.
9. Val av valberedning.
10. Behandling av inkomna motioner.
11. Behandling av styrelsens förslag.
12. Fastställande av årsavgift.
Övriga frågor, ( för diskussion, ej beslut. )

STYRELSENS ARBETSORDNING

§ 13.

Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut. Ordföranden är föreningens officielle representant och
leder mötesförhandlingarna. Sekreteraren har att
handha föreningens korrespondens, föra protokoll
samt vara arkivarie. Kassören skall förvalta föreningens medel och föra räkenskaperna på ett sådant sätt att föreningens ekonomiska ställning vid
varje styrelsemöte kan föredragas styrelsen och att
SRA:s ekonomiska förvaltning, senast en månad innan årsmötet, kan tillställas revisorerna.

RÖSTRÄTT
§ 8.
Varje medlem har 1 (en) röst på årsmötet, personligen eller med som flest 1 (en) fullmakt. Alla beslut REVISORNS ARBETSORDNING § 14.
fattas med enkel röstövervikt. Frågor rörande änd- Revisorn skall granska styrelsens verksamhet, förring av stadgar samt frågan om föreningens upplös- valtning och räkenskaper.
ning, stadgas särskilt.
FUNKTIONÄRER
§ 15.
Styrelsen kan utnämna funktionärer för vissa speciSTADGEÄNDRING
§ 9.
ella uppgifter, styrelsen har att specificera
Ändring av stadgarna eller beslut om föreningens
uppgiftens omfattning och redovisning. Funktionäupplösning kan endast ske på 2 (två) följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Vid föreningens ren kallas vid behov till ordinarie styrelsemöte. En
upplösning skall föreningens tillgångar användas till funktionär kan även vara styrelseledamot.
det ändamål som årsmötet bestämmer.
VALBEREDNING
§ 16.
Valberedning väljs av årsmötet och består av två
EXTRA ÅRSMÖTE
§ 10.
Till extra årsmöte kallas, efter styrelsens beslut eller personer varav en är sammankallande.
om minst 25 % av föreningens medlemmar så påfordrar. Extra årsmöte skall hållas senast 2 månader
RÄKENSKAPSÅR OCH FIRMA § 17.
efter beslut härom. Kallelse, enligt §6, skall utgå
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 Januari
senast en månad före mötesdatum och innehålla
till den 31 December. .
dagordning och ärende som skall behandlas. Extra
årsmöte kan endast besluta i ärenden som angetts i Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
kallelsen.
Styrelsen
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING § 11.
Styrelsen skall bestå av fem till nio ledamöter. Vid
årsmötet väljs särskilt: ordförande, sekreterare och
kassör. Vidare väljs två till sex ledamöter som kan
benämnas sektionsledare. Varje ledamot väljs för en
tid av 2 år, ordföranden och kassören väljs första
gången på två respektive ett år. Styrelsen är beQRX nr 3/2013
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KORTVÅGSSIDAN noteringar om HF av SM3EXM Erik
Nu kan det vara läge att uppmärksamma de lite kortare våglängderna, 10,
12 och 15m har varit, som man säger öppna den sista tiden. W6 och W7
( USA ) hörs mycket bra och är lättkörda på SSB med 100w i ryggen. Det
brukar vara en hel del EU medborgare som ropar så du får ha lite tålamod.
Lyssna runt på de här 3 banden så får du snart en känsla för vilka tider som
gäller ( morgon och kväll ). Men inte bara västerut kan löna sig YB2 ( Indonesien ) hörs bra och Indien har hörts starkt sista veckan. VU2XO Patel i
Gujarat Indien, brukar vara ganska lättkörd.
Om du vill testa lite vad du kan höra så koppla upp din dator mot ett Cluster, runt om i världen finns det massor med amatörer som så fort dom kört
någon lägger ut vad dom kört och när, genom att ha Clustret på kan du
hela tiden följa vilka länder som verkar vara aktuella just nu och vem som kört dom. Sen är det bara att slå på riggen och kolla om du kan höra dom.

Ett Clusterexempel är www.dxsummit.fi/, om du klickar runt lite så hittar nu
en hel del matnyttigt. Här hittar du åxå exempel på SPLIT körning som är en
skojig erfarenhet, tag fram instruktionsboken för din radio och kolla hur du
skall göra.
K9W är en expedition som alla skriker sig hesa efter nu och vill du lyssna
på stora pileupps så kolla på Clustret efter vilken frekvens dom just nu är
hörbara på. Du kan gå in på deras hemsida www.wake2013.org/, där
kan du hitta massor med info om expeditionen.
Om du vill se det hela lite mer grafiskt så skall du klicka in dig på www.dxmaps.com/. Här får du en
"bild" över vad som kan vara möjligt just nu, det kan ta en stund att tillgodogöra sig all info. men efter
några gånger så ser man vad som händer tex. vid grayline.
Vill du ha lite framförhållning vad gäller dx-expeditioner så är http://dx-world.net/ en mycket informativ ”uppslagsbok” om vad som komma skall och vad som varit. En video från YW5X, SA-054, Orchilla Island visar vilken logistisk prövning en expedition är. Som du ser är det vertikaler vid strandkanten som
gäller för ”långvågen”, ett hyfsat QTH i alla fall vad gäller utsikt ! Dom här dx sidorna innehåller ett smörgåsbord så det är bara att hugga in och bli inspirerad.
Vårt eget SSA berättar åxå vad som är på gång, kolla hemsidan, är du inte medlem, så bli det, SSA är vår
röst mot myndigheter såväl nationellt som internationellt.
Känner du att du vill bättra på dina engelska så rekommenderas varmt www.arrl.org/, här hittar du allt
om vår fina hobby.
När vintermörkret gör dagarna kortare är det läge för lite radiolyssning, condsen kommer troligen att vara
bra hela vintern, så passa på !
SM3EXM / Erik.
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Sambands avd 2013 sektionsrapport.
talstest Molos. Temat var körningsövning, positionering och mastresning, det sistnämnda på Räddningstjänstens gräsmatta inför de annalkande uppvisningsdagarna, se nedan.

Sektionsrapport 2013-11-11
HÄNT HITTILLS 2013

21-23 oktober visade vi upp Molos-konceptet och
19 januari Hälsingerallyt i trakterna väster om Hu- E.ON-bandvagnen för ett antal intresserade måldiksvall där ca 20 radioamatörer från SK3BG Sunds- grupper. Vi ställde upp bandvagnar och Toyota-jeep
vid Räddningstjänstens lokaler i Sundsvall, reste
vall samt SK3PH Delsbo samverkade.
högmast med div antenner och hade flera visningar
som uppskattades stort. De som besökte oss var
16-17 februari ansvarade SK3BG för säkerhetssambandet vid Stjärnsvängen som var förlagd i trak- Räddningstjänstens insatschefer och inre befäl, Polisens läns-Rakelinstruktörer vid LKC, personal från
terna Liden-Holm-Sättna-Huljen-Kliss väster om
Medelpad-kommunernas krisberedskapsenhet, frivilSundsvall.
ligpersonal från Sjöräddningssällskapet samt en stor
19 mars bildades Sektion Samband formellt genom delegation från elnätbolagens samverkansorgan Elsamverkan Nedre Norrland. Vi inbjöd också våra
beslut på årsmötet.
egna kollegor från SK3BG samt FRO Sundsvall, dock
16-17 april genomfördes en Rakelövning med poli- var intresset lite svalt i det gänget då endast 5 personer dök upp från dessa grupper.
sens LKC i Sundsvall.
3-5 maj medverkade vi med personal- och teknik- 30 oktober var vi en liten delegation på 5 personer
som besökte Sjöräddningssällskapet vid deras
resurser vid SF3HF-lägret i Hemsö fästning.
bryggplats och samlingslokal på Alnön. Ett besök på
29 maj – 2 juni medverkade Molos-gänget vid en deras räddningsbåt Rescue Gustaf B Thordén med
stor övning i Piteå; Regional Samverkansövning RSÖ allehanda teknisk information gav rejäl mersmak.
med Frivilliga Flygkåren FFK som arrangör. Vi sam- Till våren ska vi ut på en åktur också! Spännande!
verkade förutom med FFK bland annat med Trafikverket och lokala elnätbolag.
KOMMANDE 2013
6 juni var det åter dags för Amatörradions Dag i
En kvartalstest återstår för Molos. Den kommer att
samband med firandet av Nationaldagen i centrala
äga rum under slutet av november eller början av
Sundsvall. MRC-vagnen och personal från vår sekdecember. I vanlig ordning är fokus och agenda för
tion fanns på plats och representerade SK3BG.
övningen hemligstämplad och offentliggörs inte förrän aktuell dag. Ingen möjlighet att förbereda sig
23-29 juli åkte fyra man ur Molos-gänget ner till
alltså, precis som i verkligheten…
Höllviken och Falsterbo på Sveriges sydspets. En
rejäl repetitionsutbildning med fokus på Molossystemets tekniska möjligheter inkluderande en stor slut- Rallyverksamheten brukar kulminera för vår del i
januari-februari. Ännu har dock inga planer eller anövning tillsammans med andra enheter inom FRO.
nat offentliggjorts från våra uppdragsgivare motorklubb
23-24 augusti följde Molos-gänget upp Piteåövningen med en mindre övning med FFK Västernorrland. Denna gång var Sättna flygfält utgångspunkten. Rakel var fokus även vid denna övning men
Vid pennan, Tomas Åberg
även positionering och annat nyttigt.
23-26 september var det åter dags för en Rakelövning tillsammans med Polisens LKC. Den här
gången övade vi även att ha vår sambandsledning
på plats i LKC.
20 oktober genomfördes säsongens tredje kvarQRX nr 3/2013
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Teknik och div klurigheter
om jag håller mig till max 50mm öppning.
Vid borrmaskinen
Det är alltid kul att kunna bringa
klubbmedlemmarna några klurigheter speciellt nu är höstmörkret
sänker sig över oss.
Jag funderade lite över antennplaceringar både mobilt och stationärt, och då med tanke på att det
skall vara enkelt och inte innebära
några svårigheter vad det gäller
montering och demontering. En
liten idé tog form efter att ha läst
ARRL QST en kväll på klubben.
Den här saken kan byggas med
hjälp av en borrmaskin, bågfil och
lite inhandling från ett vanligt
byggvaruhus. Se mina bilder.
Den underliga saxen är en skruvtving inhandlas via en verktygshandel och heter i Lunas katalog
SM3UQO Björn
Artikel no 1315-0107 kostnad ca
260:- den griper över ca 50mm.
Du behöver en sk förlängningsmutter 8 mm ett byggbeslag i vinkel en 8 mm bult samt någon
form för antennfot. Jag har använt en enkel pl fot med FME
koppling. För att få ett fäste för
vinkel beslaget borra bort den nit
som sitter på ytterlänken av
tvingen , ersätt den med förlängnings muttern där du använder
8mm bulten som fästpunkt. Du
borrar igenom förlängningsmuttern med en 5mm borr och föst
den enligt bild. Borra upp ett hål i
vinkelplåten som motsvarar den
antennfot du har och fäst den på
plåten. Jag använder ett låshandtag för att låsa fast vinkelplåten
på fästet. Låshandtaget fungerar på det sättet att
den gula knappen trycks in och jag kan ändra vinkeln på fästet i förhållande till tvingen. Konstruktionen är perfekt till bilar med rails på taket, den
passar att få upp en tillfällig antennpunkt i stuprännan, den nyper fast antennen i vad som helst
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SK3BG Lokalen
Nytt QRX, nya satsningar och nyheter i och omkring SK3BG:s lokal.
Den sedan tidigare saknade sk Winkeyer har ny flutit upp till ytan och har fått en bestämd adress där vi
vet var den finns. Det var ett mindre kommunikationsavbrott som gjorde att den var saknad.
Däremot så saknas fortfarande vår 4 kanalig Ameritron antennväxel, så är det någon som vet hör av dig
till styrelsen.
Nyckelbytet löper på och till dags datum har 34 nycklar bytts ut och därmed finns det dokumentation på
vem som har nyckel. Är det fortfarande någon som inte bytt sin nyckel hör av dig till SM3ESX eller
SM3UQO så kan dom ordna ett byte. 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.
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 samtliga 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.

SK3BG Håller kurs i amatörradioteknik
Under första halvåret 2014 kommer SK3BG att hålla veckoslutskurs för
blivande radioamatörer.
Veckoslut 1 15—16 Feb 2014
Veckoslut 2 15– 16 Mars 2014
Känner du någon som är intresserad? Ta kontakt med SM3ESX eller
SM3FJF för vidare information
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D-star på SK3BG
434,800Mhz -2MHZ skift
Ja så är då klubben QRV på 70cm bandet med en
repeater placerad på Kliss, med antenner monterade på ca 60m nivån. Det är dock inte vilken repeater som helst utan det är en D-star fungerande enhet.
Idé och handläggare är Lennart SM3EFS som tillsammans med SA3BDR Håkan och uppbackade av
SK3BG konstruerat installerat samt kört igång systemet. För att ett sådant system skall kunna fungera
fullt ut måste en dator samt internet finnas tillgängligt. En sådan länk finns nu också då man har monterad en mikrolänk mellan klubblokalen samt Kliss
det sitter alltså en parabol i varje mast som sköter
om den saken. Medhjälp till att denna lösning kommit tillstånd är lokal avd i FRO med SM3SPE som
den drivande kraften från deras sida.
Du hittar mer information om D-star på vår hemsida, samt även på internet där en enkel slagning på
Youtube, Google och andra ger en närmast chockartad upplevelse på antalet träffar.

Inköpet gjordes slutligen hos SRSAB som hade det
bästa priset men även leveransförmåga och den
service jag tyckte vi skulle ha. Vi har nu snart 16
nya stationer som kommer att befolka UHF och den
nya D-star repeater placerad på Klissberget
SK3BG kommer att ha en specialkväll den 19/11
dels för att hjälpa de nya ägarna till en enkel start i
D-star trafik men även att göra tekniken mer känd
för alla då vi kommer att få besök av Hans SM3GDT
som är lite av en Guru på Tekniken.
Så här ser Riggen ut.

Här följer en del nyttiga internet adresser du kan
titta på.
http://d-star.se/
http://d-star.se/ref031/starnet/
http://dcs010.xreflector.net/dcs_info.htm

ICOM säljes av SRSAB http://ham.srsab.se/ Du
hittar en nybörjarskola på denna adress
http://ham.srsab.se/pdf/dstarskolan.pdf

http://dcs.xreflector.net/dtmf.php?c=sm
http://www.dstardb.com/

Erbjudandet att inhandla denna radio kvarstår enligt
löfte från SRSAB. Jag kommer att göra ett uppsamlingsheat under kvällen 19/11. Priset är 3500:- rakt
Det är ju just nu förtvivlat lite D-star radion som kan av inkl Moms/frakt till klubbens medlemmar under
utnyttja de många möjligheterna som ligger i syste- förutsättning att köpet göres gemensamt och till en
met så därför har SM3UQO gjort en anbudsförfrå- adress Lika tidigare.
gan om upphandling med SRSAB Limmared samt
Radioland.eu om ett mängdinköp av ID-E880 som Vid tangentbordet
är en mobilrig helt klar för D-startrafik men också SM3UQO
kör analogt.
Björn
Under några hektiska veckor har anbuden och insamlingen av pengar för att göra en bra affär pågått.
http://sk3bg.se/Repeater-bilder/D-star-coverageSK3BG_B.JPG

Förfrågan med medlemmarna har gått på e-mail
samt pratats om via SK3BG:nytt.
16 Medlemmar nappade på anbudet och i dagarna
sker den första leverans de första stationerna ut till
sina spänt förväntade ägare.
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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.
Hjärtliga gratulationer
till SM3UQO/Björn och
SM3MEH/Tomas från
alla medlemmar i
SK3BG via ordförande
SM3ESX/Christer.
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Klubbtidningen QRX utkommer

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

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- Till Salu bland klubbmedlemmarna
got kul eller intressant att visa lägg upp det på ett
USB minne eller ta med en CD med ditt material så
Sm3UQO säljer följande material, för att kunna få
kan du enkelt visa det för alla under klubbkvällar.
plats med en D-star radio.
SM3UQO Björn
Yaesu FT8800 ca 2 år köpt från Sanco med alla
tillbehör original låda samt programmeringskabel.

UTGÅENDE QSL 2013
Klubben sänder under höst omgången QSL kort
den:

1750 Kr
Yaesu VX5 inköpt från US för 3 år sedan, med alla
tillbehör.
1500 kr
Ericsson P504DL med halvtaskigt batteri.
Inget programmerat innehåll som går att använda.
1200 kr.
Samtliga radios är helt ok och fungerar som dom
skall.

21 Feb
15 Maj
18 Sept
19 Nov

SM3UQO Björn
sm3uqo@telia.com eller 070-3103082

Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
SM3AF Sten
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SK3BG:s STYRELSE
Ordförande:
SM3ESX/Christer
Sekreterare:
SM3UQO/Björn
Kassör:
SM3ZBB/Lasse
Övriga styrelsemedlemmar:
SM3CER/Janne
SM3EFS/Lennart
SA3BPG/Markus
SM3GSK/Classe
SM3LDP/Markku
SM3MEH/Tomas
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 22/10

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

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.
Klubbvärd SM3EXM Erik

73 de SM3ESX/Christer

Fredag 25/10
Unikt DX-föredrag om TX5K - CLIPPERTON Island
av DD2CW/Jef Claes i matsalen på Holmastagården (SI9AM)
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Tis 29/10

Tis 10/12

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.
Klubbvärd SM3LDP Markku

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.

Tis 5/11

Klubbvärd Styrelsen

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.

GOD JUL OCH ETT GÅTT NYTT RADIOÅR
7 Jan

Klubbvärd SM3EFS

Säsongsstart på SK3BG Kom och visa vad just du
fick av Tomten den här gången. Det finns säker
några tidningar du inte sett, eller kom bara upp och
njut av kopp kaffe/the med bulle och kaka

Tis 12/11

Klubb värd SM3ESX Christer

Vågutbredning med SM3ESX. Christer gör genomgång av hur vågutbredning fungerar. Han kommer
även att visa en del mjukvara som finns att hämta
på nätet.

14 Jan
Just nu inget inbokat program, men vi hittar alltid
något att prata om.

Klubbvärd SA3BPG Markus
Tis 19/11
Nyisatt program. D-star är på tapeten, SM3GDT
Hans kommer till klubben för att prata och demonstrera hur du blir QRV på Digitalt sätt

Klubbvärd SM3UQO Björn
21 Jan

Kluubvärd SM3MEH Tomas

Nu blir det fjärrstyrning igen ,den här gången kommer vi att prata om SK3BG:s egna utrustning som
kom som en gåva från SM3RL. Den är kompletterad
med ett rotor kontrollsystem som också styrs via
nätet.

Tis 26/11

Klubbvärd SM3EFS Lennart

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

28 Jan

Välkomna önskar styrelsen

Konstruktion och injustering av bandpassfilter,
SM3KYH visar och berättar om sina egenkonstruerade filter som utgör en enhet i hans under byggnad blivande HF radio.
Klubbvärd SA3BPG Markus

Tis 3/12
”Boat anchor” Kvällen kommer att gå I nostalgins
tecken SM3KAF, med
förhoppningsvis andra old boys kommer att förgylla
tillvaron med lukten av varma rör.
Klubbvärd SM3ESX
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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 SM3LDP Markku
11

Midlanda Special.

SAC SSB delen på SK3BG

SM3KYH Lars bjöd på extrem remote control då
han inbjöd medlemmar i SRA att besöka den flygKontroll plattform som inom snar framtid kommer
att styra flera flyplatsers trafik från en och samma
punkt.
Vi träffades på Midlanda 17/9 alla 24 som passade
på att se och höra Lasse parata beskriva hur det är
möjligt att tekniskt handtera en flygplats per remote control.

Vi var 3 OP som gav sig på uppgiften att försvara
SK3BG i SAC testen den här gången. Inget speciellt
ordnades för de 24 timmar som vi var QRV utan vi
lät helt enkelt tiden dra iväg, körde radio och hade
kul.
Vem var det då som aktiverade SK3BG? Jo det var
SA3BPG, SA3BRX och SM3UQO som sammankallande :-) Vi körde på alla band exkl 160m som inte var
öppet tyckte vi men annars så fungerade resten av
banden utan några större problem. Av naturliga skäl
så blev 20m bandet en favorit då det mesta trafiken
gick där. En del väldigt tuffa OH stationer låg som
vanligt och pressade ut en närmast otrolig massa
kontakter, om man skall gå efter vad som hördes
tror jag inte att Sverige kommer att ta första platsen. En kul grej, en OH station körde från EA8/OH
och la en kommentar som värmde ” vi måste ju hjälpa våra grannar” några andra svenska stationer dök
också upp från diverse håll.
Kvällsmaten bestod av pizza ett par öl och varmkorv,
det fick också utgöra nattpassets förplägnad, mackor
samt the, dricka och en öl. Sent på natten bjöds
även på en enstaka konjak som uppiggare när det
blev lite trögt på banden. Vi tog ett par powernaps
på någon timme mellan passen och det gick förvånansvärt bra att köra i princip hela natten utan att
sängen saknades. Jag hade inhandlat mat så att vi
kunde få en bra frukost tidigt på morgonen så det
var lite köksarbete som också delades mellan passen. Vi körde i ca 2 timmars pass och det gick bra.
Det sena kvälls och nattpasset kördes enbart av
BPG och UQO, BRX hade tentor att ta hänsyn till och
lämnade oss vid 18 tiden på lördag.

Gruppen som besökte Midlanda blev så stor att Lasse behövde dela den i 2 för att kunna ge info till
alla. Projektet som fortfarande är lite hemligt och
fortfarande står på teststadiet är mycket omfattande och kommer så småningom kunna handtera trafiken på flera flygplatser i norra delen av Sverige. Vi
känner oss priviligerade att kunnas få ta del av teknik av denna dignitet. Principen är att man skall
sitta på en central plats med full kontroll i realtid
och se vad som händer på just en specifik flyplats,
att kunna kontrollera trafik på visuellt men även
kommunikationsmässigt och med full täckning via
radar och transpondrar som finns i varje flygplan.
Det Svenska Luftfartsverket har dragit igång en
Världsunik möjlighet att kunna styra en flygplats via
ett säkert remote control system.
Det var otroligt att se tex. Örnsköldsviks flygplats
via länk i realtid samtidigt som ett flyplan startade
med all kommunikation på radio, video bilder, där
även ljud från flyplatsen fanns med, för att sekunden senare dyka upp på en radarbild som visade
flygväg och allt sker i realtid.
Vän av ordningen undra säker över flera saker hur
kan detta vara säkert, vi vet ju hur instabilt ett datanät kan vara. Frågorna dök ju upp helt klart, Lars
visade oss också den stora nybyggda serverhall
med alla former för backup som man kan tänka sig.
Lars pekade på de olika kommunikationsvägar som
man har för att systemet skall vara så säkert som
det ät tekniskt möjligt. Den videovägg som finns vid
varje flygledar plats är rent otrolig i upplösning,
synfältet är 360 grader med möjlighet att krypa
mycket närma föremålet man vill titta på. Eftersom
anläggningen fortfarande betraktas som mer eller
mindre hemlig så tilläts det ingen dokumentation av
vare sig utrustning eller lokaler. Det skall bil otroligt
spännande att följa Lars SM3KYH fortsatta äventyr
och framgångar i detta projekt.
Hastigt nedtecknat
SM3UQO
Björn
QRX nr 3/2013
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Hur mycket vi körde? Fördelat över våra band exkl
160m så blev det 550 QSO:n med en beräknad poäng på 145537, inte illa med tanke på att vi var bara
två som faktiskt körde radio. Man blir ju i längden
något mosig så det skall väl sägas att det var skönt
att krypa ned i sängen på söndag kväll. SAC är faktiskt en kul contest det dyker upp stationer från alla
världsdelar och det kommer faktiskt fram stationer
där OP talar en bit svenska också det är ju väldigt
kul. Ett tag gick Sydamerika in mycket bra men även
ett par VK, ZL stationer finns i loggen. Jag tror att
nästa contest vi skall köra får bli en digital test med
RTTY och PSK det kan vara lärorikt, man kommer ju
på att det är ganska ansträngande med rösten då vi
inte har en CQ robot för SSB i klubben kanske ett
projekt för framtida bruk. Vi behöver också spärrfilter för att kunna köra flera stationer. Till nästa contest 73 de tre UQO
Björn
12

Till Salu

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
Dual watch
120 gram
500:Markku SM3LDP
072 216 5252
SM3LDP driver ju en liten affär vid
sidan av arbetet. Det är ju Kinesiska
radioapparater som flera av klubbmedlemmarna använder. I dagarna
så kommer det även att finnas en
duobandare för mobilbruk, typ samma storlek som VR-2200 men med
två band 2M samt 70cm, pris och
tillgång är just nu inte kända, men
det dyker nog upp vad det lider.

GLÖM INTE!
Använd micken och logga in på

SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58
QRX nr 3/2013
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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 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 erbjudande av klass från SK3BG.
För vidare frågor kontakta SM3ESX alt SM3UQO
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Lite från SI9AM
Välkommen till 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 sommaren och hösten 2013
En sommar och höst som innehållit både glädje och sorg.

SM3CVM Lars, Silent key
Den 22 oktober fick vi budskapet att klubbens ordförande SM3CVM Lars Aronsson avlidit efter en tids
sjukdom. 1998 – 1999 var Lars den store initiativtagaren kring förberedelserna och bildandet av SI9AM.
Våren 1999 startades ett samarbete mellan SK3JR Jemtlands Radioamatörer och SK3BG Sundsvalls Radio-

amatörer om att bilda föreningen SI9AM, King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden, Europas 4:e amatörradio besöksstation.
Hösten 1999 utökades antalet medlemmar i SI9AM med radioklubbar från Sollefteå, Kramfors, Nyland och
Örnsköldsvik. Lars har från att SI9AM bildades 1999 och till sin bortgång varit klubbens ordförande och bl.
a. haft kontakter med RAST, Thailands motsvarighet till SSA samt länsstyrelsen i Jämtlands län och andra
myndigheter och organisationer.
Vi minns Lars som en diplomatisk och radiointresserad ordförande och Lars tyckte mycket om att köra DX
och Contest och han var en skicklig CW-operatör. Lars har även varit SI9AM:s , QSL-manager.
19 juli King Chulalongkorn Day
Varje år den 19 juli firas King Chulalongkorn Day med en högtidlig ceremoni vid bronsstatyn av kungen
inne i den Thailändska Paviljongen. Samma dag hade SI9AM öppet hus och på plats fanns SM3EFS/
Lennart, SM3FJF/Jörgen, SM3LIV/Ulla, och SM3BQC/Arne.
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Välbesökt
distrikt 3
möte i Utanede den 5 oktober

SM3UQO Björn på
SI9AM ändrar beamriktningen på
den fasta 14 MHzbeamen till 170
grader.
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9 – 11 augusti SSA:s ungdomsläger SKØYT på SI9AM
Under denna weekend arrangerades ungdomslägret SKØYT i Utanede för sju ungdomar i åldern 13-25 år.
Under ledning av SM3FJF/Jörgen, SM3GDT/Hans, SM3ESX/Christer och SM3PXO/Petter fick ungdomarna
prova på att köra amatörradio på SSB, PSK31 och RTTY, bygga dipolantenner samt bygga sin första egna
kortvågsmottagare. Utförligt reportage finns på webbsidan www.si9am.se
22 augusti Slyröjning
Slyröjning runt de båda antennmasterna utfördes av SM3JVJ/Lars, SM3LJA/Kent, SM3EFS/Lennart och
SM3FJF/Jörgen.
30 - 31 augusti Arbetsweekend
Denna weekend arbetade SA3ALO/Lars-Erik, SM3BQC/Arne, SM3EAE/Lars, SM3ESX/Christer, SM3FJF/
Jörgen och SM3UQO/Björn med huvudmasten på SI9AM. Ett nytt elskåp monterades för att ge utrymme
åt alla feedrar från samtliga åtta antenner till antennomkopplaren. I det gamla elskåpet finns nu endast
kopplingsplintarna för rotorkablarna. Vi hade hyrt en skylift för att demontera och bygga om den fasta 14
MHz beamen och ändra dess beamriktning söderut till ca 170 grader.
13 - 15 september SAC CW
SI9AM deltog i ”Multi Operator Single Transmitter” i Scandinavian Activity Contest, SAC CW. Ett contest
team bestående av SM3CER/Janne och SM3FJF/Jörgen träffades på fredagskvällen och påbörjade förberedelserna och under lördagen anslöt SM3EAE/Lars. Totalt körde teamet 1.784 QSO:n och fick 674.766 poäng.
27 - 29 september Gästbesök från Åmsele
SI9AM gästas av SA2YLM/Maria och SA2AWO/Mats från Åmsele. Totalt körde de ca 300 QSO:n under
weekenden och marknadsförde SI9AM på ett mycket fint sätt på amatörradiobanden.
5 oktober Distrikt 3 möte på Holmstagården
Höstens distrikt 3 möte var förlagt till Holmstagården i Utanede. Det var drygt 30 radioamatörer från bl. a.
Östersund, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Sundsvall och Gävle som samlades på SI9AM. Aktuella SSAfrågor diskuterades och dagen avslutades med två föredrag av SMØJZT Tilman, den ena handlade om
QRSS - långsam telegrafi för kontakter med mycket låg effekt och det andra föredraget om WSPR - modern teknik och protokoll för globala vågutbredningsexperiment och kommunikation med MYCKET låga
effekter.
11 - 13 oktober SAC SSB
SI9AM deltog som ”Multi Operator Single Transmitter” i Scandinavian Activity Contest, SAC SSB. Ett contest team bestående av SA3BYC/Johan och SA3AZK/Mikael påbörjade förberedelserna på fredagskvällen
och körde totalt 1.061 QSO:n och fick 396.460 poäng.
24 oktober - 31 oktober Gästbesök från Belgien och Tyskland
För 6:e året i rad!!!! väljer ON6UQ/Marcel, DD2CW/Jef att komma till Utanede och aktivera SI9AM under
CQ World Wide DX Contest SSB den 26 - 27 oktober! För andra året i rad deltar lyssnaramatören ONL741/
Dirk och för första gången ON7TQ/Roger. Den 23 oktober kom de med flyg till Skavsta och därefter blev
det hyrbil upp till SI9AM. I Njurunda blev det kaffe och smörgås hemma hos SM3LIV/Ulla och SM3FJF/
Jörgen. SM3JOS/Rene kom också till Njurunda för att hälsa sina landsmän välkomna till Sverige. Så snart
de var på plats i Utanede var de QRV på amatörradiobanden.
25 oktober Unikt föredrag om TX5K
DD2CW/Jef var en av operatörerna på DX-peditionen till Clipperton Island i februari – mars 2013 och eftersom han gästade SI9AM passade vi på att bjuda in intresserande till ett DX-föredrag om TX5K. Det var
arton intresserade amatörer som samlades på Holmstagården och fick höra Jef berätta om resan till Clipperton och hur det vara att bo och köra radio från denna ”rara” ö.
SI9AM Award
Du glömmer väl inte bort, att samla radiokontakter och ansöka om något av våra fina diplom.
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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 internetuppkoppling
för loggning. I antennparken finns bl. a. en JP-Tribander beam. När du vill sova finns en våningssäng och
vill du tillaga något enklare att äta så finns kylskåp, mikrovågsugn, kaffebryggare och vattenkokare.
Mer info
På webbplatsen www.si9am.se får du kontinuerlig information om vad som är på gång. Du kan även se
bilder från de aktiviteter, som har förekommit.
Välkommen
Välkommen att hyra SI9AM för några timmar, ett dygn eller flera dygn. Du väljer själv hur mycket du vill
köra och vilka band du vill aktivera.
Bokning av SI9AM
För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen på telefon 070 – 394 17 45 eller SM3EAE/Lasse på telefon
070 – 659 00 69.
Välkommen till SI9AM
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/Christer och SM3FJF/ Jörgen
SI9AM är QRV på följande frekvenser
CW: 1817, 3517, 7017, 10117, 14017, 18077, 21017, 24897, 28017 kHz.
SSB: 1840, 3760, 7060, 14210, 18160, 21310, 24960, 28510 kHz.FM: 145.550 MHz

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 repeater. 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.
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