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Utskick från:  SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall 

Besöksadress:  Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall 

Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström  SM3ESX 060 - 56 12 85 
 Sekreterare/ Redaktör Björn Ohlsson SM3UQO 060 - 12 85 70 

 Kassör:  Lars Eriksson SM3ZBB 070-6686699 
Email: hq@sk3bg.se  Webbplats: www.sk3bg.se Bankgiro: 178-8298 

                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya stadgar till SK3BG, känns det igen? På se-
naste kvartalsmötet den 26Nov gjordes en genom-
gång av förslaget till nya stadgar för SK3BG. En del 
mindre ändringar föreslogs och dessa har nu förts in 
i förslaget till nya stadgar.  Styrelsen presenterar 
därför förslaget i QRX 2013-4 så att klubbmedlem-
marna kan  läsa igenom förslaget inför det stundan-
de årsmötet 2014 då frågan skall avgöras. På följan-
de sidorna kan du läsa igenom förslaget. 
 
STADGAR FÖR SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 

 
 NAMN OCH ÄNDAMÅL § 1. 
Den ideella föreningen Sundsvalls Radioamatörer
( SRA ) är en partipolitisk obunden sammanslutning 
av personer/föreningar som är intresserade av ama-
törradio, kommunikation,  radiotrafik och teknik. 
Klubbens ändamål är att underlätta för sina med-
lemmar att utöva sin hobby, samt verka för samar-
bete med samhällets institutioner, personer och fö-
reningar, nationella som internationella. 
 
  MEDLEMSKAP  § 2. 
Medlemskap kan fås av varje person/förening som 
vill följa klubbens stadgar och verka för att i god 
kamratanda, tjäna klubbens ändamål. Styrelsen kan 
utse person/personer som på ett utomordentligt sätt 
tjänat föreningen och/eller dess ändamål, till he-
dersmedlem. 

  
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 ut-
ses av styrelsen. 
 
   STYRELSEMÖTE  § 5. 

Protokollfört styrelsemöte hålls lämpligen varannan 
månad eller när styrelsen så påfordrar. Kallelse till 
styrelsemöte, med dagordning, sker via mail. 
 
   ÅRSMÖTE  § 6. 
mom 6:1 
 
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 års-
mötet. 
 
mom 6:3 
 Kallelsen skall innehålla: Tid, plats och dagordning. 
Styrelsens verksamhets och kassaberättelse, even-
tuella motionstexter från medlemmar/styrelsen och 
budget för det kommande verksamhetsåret, erhålles 
efter önskemål. I styrelsens budgetförslag skall 
eventuella sektioners budget specificeras. Årsmötet 
utser vid behov sektionsledare. 
 
 Mom 6:4 
Motioner: motionsrätt tillkommer medlemmar och 
skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 decem-
ber. 
 
ÅRSMÖTETS DAGORDNING   § 7. 
Vid årsmötet skall minst följande obligatoriska ären-
den förekomma: 
 

1. Upprättande av röstlängd. Godkännande av full-

makter. 

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt 

justeringsman som jämte ordföranden justerar pro-

 NYA STADGAR FÖR SK3BG 
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tokollet. 

3. Godkännande av dagordning och frågan om mö-

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, verksamhets-

plan och budget. 

12. Fastställande av årsavgift. 

Övriga frågor, ( för diskussion, ej beslut. ) 
 

RÖSTRÄTT   § 8. 
Varje medlem har 1 (en) röst på årsmötet, personli-
gen eller med som flest 1 (en) fullmakt. Alla beslut 
fattas med enkel röstövervikt. Frågor rörande änd-
ring av stadgar samt frågan om föreningens upplös-
ning, stadgas särskilt. 
 
STADGEÄNDRING  § 9. 
Ändring av stadgarna eller beslut om föreningens 
upplösning kan endast ske på 2 (två) följande års-
möten, varav ett ordinarie årsmöte. Vid föreningens 
upplösning skall föreningens tillgångar användas till 
det ändamål som årsmötet bestämmer. 
 
EXTRA ÅRSMÖTE  § 10. 
Till extra årsmöte kallas, efter styrelsens beslut eller 
om minst 25 % av föreningens medlemmar så på-
fordrar. Extra årsmöte skall hållas senast 2 månader 
efter beslut härom. Kallelse, enligt §6, skall utgå 
senast en månad före mötesdatum och innehålla 
dagordning och ärende som skall behandlas. Extra 
årsmöte kan endast besluta i ärenden som angetts i 
kallelsen. 
 
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 av 
årsmötet kan utses till sektionsledare Varje ledamot 
väljs för en tid av 2 år, ordföranden och kassören 
väljs första gången på två respektive ett år. Styrel-
sen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamö-
terna, personligen eller via elektronisk kommunika-
tion är närvarande. Beslut tas med enkel röstöver-
vikt, vid lika röstetal är den mening som ordföran-
den företräder utslagsgivande. Styrelsen bör vid 1:a 
(konstituerande) sammanträde utse en vice ordfö-
rande.  
    
SEKTIONSLEDARE  § 12. 

Sektionsledaren väljs för samma tid som ledamoten 
skulle ha gjort. Sektionsledaren har att inom sektio-
nens budget ansvara för sektionens ekonomi. Sek-
tionsledaren skall inför varje ordinarie styrelsemöte 
föredra sektionens ekonomi samt till kassören redo-
visa aktuella verifikat. 
 
STYRELSENS ARBETSORDNING § 13.  
  
Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut. Ordfö-
randen är föreningens officielle representant och 
leder mötesförhandlingarna. Sekreteraren har att 
handha föreningens korrespondens, föra protokoll 
samt vara arkivarie. Kassören skall förvalta före-
ningens medel och föra räkenskaperna på ett så-
dant sätt att föreningens ekonomiska ställning vid 
varje styrelsemöte kan föredragas styrelsen och att 
SRA:s ekonomiska förvaltning, senast en månad in-
nan årsmötet, kan tillställas revisorerna. 
 
REVISORNS ARBETSORDNING § 14. 
Revisorn skall genom revisionsberättelse till årsmö-
tet granska styrelsens verksamhet, förvaltning och 
räkenskaper. 
 
FUNKTIONÄRER  § 15. 
Styrelsen kan utnämna funktionärer för vissa speci-
ella uppgifter, styrelsen har att specificera 
uppgiftens omfattning och redovisning. Funktionä-
ren kallas vid behov till ordinarie styrelsemöte. En 
funktionär kan även vara styrelseledamot. 
 
VALBEREDNING  § 16. 
 
Valberedning väljs av årsmötet och består av två 
personer varav en är sammankallande. 
 
 
RÄKENSKAPSÅR OCH FIRMA § 17. 
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 Januari 
till den 31 December. . 
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kas-
sören tillsammans, teckningsrätt till konton och vär-
dehandlingar tillkommer ordföranden och kassör var 

för sig. 

 

Styrelsen  
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Passa på att kontakta Mats Ea8/SM7BUA som fram till mars 2014 är ansva-
rig för den Skandinaviska Turistkyrkans arbete i Puerto de la Cruz, på Tene-
rife, Mats försöker vara igång på CW vid 08-09 UTC och 15-16 UTC och då 
oftast på 14037 kHz. En SOCWA frekvens där jag och andra blåbär håller 
till, så var inte rädd att ropa in, Mats anpassar sig till sin motstation på ett 
föredömligt sätt. 
 
Vill du lägga beslag på en verkligt fin plakett ? Du får betala den själv och 
lägga ner en del arbete, skicklighet och svett med att kontakta RA110RAEM 
- RZ110RAEM ett Award för att uppmärksamma den ryske upptäcktsresan-
den Ernst Krenkel. Titta på hemsidan ://raem110.ru så hittar du all info. Du 
har fram till årets slut att fixa uppgiften. 
En lite enklare uppgift är att samma som ovan men då på fritt band och 
mode samla i hop 110 poäng, för det kan du beställa en vimpel. 

 
Här kommer ett förslag på diplom som borde vara överkomligt då stationen finns 
i Danmark, 5P14EHC, för att uppmärksamma att EM i handboll spelas i Danmark. 
Du skall köra stationen på 7 band för att få Gold Award, 3 band för att få Bronze 
Award. Om du tittar på QRZ.com så finner du mer info. 
 
Ett annat "granndiplom" är 100 LA diplomet och som det låter skall du kontakta 
100 La stationer, du får köra på alla band och vilken mode eller mixat, du vill. 
OBS ! Ingen svensk 
har ansökt om detta diplom ! så här har du en möjlighet att bli unik. 
 
Det börjar att dra i hop sig till OS och många idrottsmän/kvinnor förbereder sig 
inför spelen i Ryska Sochi, du har fram till 16 mars 2014 på dig att få ihop 200 poäng. Det är Dolphins 
Radio Club som ger ut diplomet som är gratis. Du hittar mer info på ://dolphins49.jimdo.com, 
som liksom många Ryska radioklubbar gillar det här med diplom. 
 
På 15 m har Cuba, CL - CO, varit lättkört under den gångna månaden, om du är orolig för QSO på Engels-
ka så kan du glömma den oron, det här är korta kontakter med som oftast 59 och tack så mycket, men 
ett rart land, TU5NK (Elfenbenskusten) låter väl exotiskt men är åxå han ganska lättkörd och är ofta 
igång. 

Mellan 14200 och 14250 hittar man ofta en hög Engelsmän som ligger o 
kör lång-QSO;n, 
dom är lättpratade och glada att få ett QSO, duktiga på att skicka QSL 
kort är dom åxå. Vill du få många QSL kort så kan Tyskar rekommende-

ras ! många är dom och oftast bra på att prata Engelska. 
Mörkret kommer tidigt nu så kvällarna känns lite längre, skippa såpopran på TV:n o kör några QSO:n, det 
blir snabbt en trevlig vana. 
 
 
SM3EXM / Erik. 

KORTVÅGSSIDAN 3  notater om HF av SM3EXM Erik 
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Drygt halvåret kvar till det blir dags för ett nytt 
Weekendläger på Hemsön och Havstoudd bergrum. 
En projektgrupp har bildats och de första projekt-
mötena har hålits. 
Det mesta av det gamla järngänget finns ju kvar 
med ett par nytillkomna som skall förstärka upp 
projektgruppen. 
Nyheter om vad som skall hända på lägret samt del-
tagarelista kommer som vanligt att finnas tillgängligt 

via sk3bg.se hemsidan. 
 
Ett antal idéer finns i ”röret” och dessa skall stötas 
och blötas med projektgruppen och andra tillfrågade 
så att en härlig weekend kan utlovas. 
 
Vi pratade om mera antenner vid avslutningen i maj 
2013 och ett annan typ av Internet åtkomst, det är 
några av de saker som ligger mycket högt på önske-
listan. 
 
Har du några egna idéer eller önskemäl då skall du 
inte tveka om att kontakta projektgruppen, jag 
kommer att presentera vilka som tillhör gruppen i  
QRX samt det kommer att finnas anslaget på hemsi-
dan www.sk3bg.se 
 Det är kanske så att du själv vill vara med i grup-
pen , då skall du i första hand ta kontakt med mig 
sm3uqo@telia.com  
 
Det kommer att bli en massa arbeten dels i klubben 
men även ett flertal besök på plats ute på Hemsön 
där vi måste hitta några nya möjligheter att få in ett 
stabilt bredband i bergrummen. men även några 
besök hos Christer Sefbom på hans kontor i Härnö-
sand. Vi har dessutom lovet Christer S att försöka 
ordna så att orderanläggningen kan användas igen, 
som första arbete på den saken ligger en reparation 
av en förbindelsekabel som blev skadad under till-

komsten av räddningsdörren i det sk stridslednings-
tornet. 
Ett intressant fråga kommer att bli var skall vi place-
ra SK3BG:s remoterig den här gången? Vid  senaste 
lägret var den placerad på klubblokalen och använ-
des dels vid vårt besök på technichus i  Härnösand dels 
nere i bergrummet. 
 
2014 kommer klubben att montera en gammal 
MT600 radio någonstans i fortet den är en  gåva 
från person i Sollefteåtrakten till museet, mer om 
det senare.  
Vilka aktiviteter som kommer att finnas förutom ra-
diokörande är en väl förborgat hemlighet, den kom-
mer dock att visas vid en genomgång inför lägret 
någon gång i  mitten av mars 2014. 
 
Hur många finns det då plats för under lägret 2014? 
Ja det är en bra fråga men minst 30st boende under 
lägret har vi ju varit tidigare så det är väl det minsta 
antalet vi planerar för. En upplysningskampanj kom-
mer att lanseras för att locka dit dagbesökare lik-
nande det som var sist då ett stort antal amatörer 
och andra hittade ut till Havstoudd för att insupa 
den atmosfär som ett levande museum har. 

Projektgruppen består av: 
SM3UQO, samt SM3ESX  Projektledare 
 
SM3UQO,SM3EFS,SA3BDR, SK3GK Teknik 
 
SA3AWT,SM5XXH  ++++ Logidelen 
 
SM3EXM, SM5XXC samt Meren XYL  till 3EXM ++++ 
Tar hand om köket 
 
VÄL MÖTT PÅ SF3HF 2014 
Vid pennan 
 
SM3UQO 

Hemsöfortet Weekendläger 3-5 maj 2014 
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UTBILDNING I AMATÖRRADIOTEKNIK 
 

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 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kursavgift:                    Övriga avgifter: 
600 kronor (vid 10 deltagare)                    Avgift för prov och utskrift av certifikat 
Kursavgiften ska vara erlagd innan                  tillkommer efter avslutad utbildning. 
utbildningen påbörjas. 
Bankgiro 178 -8298                            Övernattning i Sundsvall:  
                                                                               I byggnaden bredvid Sundsvalls    
Deltagarantalet begränsas till 15 personer.          Radioamatörers klubblokal 
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.           finns möjlighet till övernattning 
                                 till en billig penning. 
                             Mer info på www.sidsjohotell.se 
 

                                                                                                    

 
 

 

Kursledare:  
SM3ESX  Christer Byström och  
SM3FJF   Jörgen Norrmén  

 

Information/Anmälan 

För ytterligare upplysningar och anmälan ring 

Christer Byström, SM3ESX  
telefon 060 – 56 12 85 

eller via mail sm3esx@telia.com 
 

Veckoslut 2 

 

Lördag den 15 mars 2014 

kl 09.00 – 12.00 Övningsprovskrivning 

kl 12.00 – 13.00 Lunch 

kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

kl 17.00 – 18.00 Middag 

kl 18.00 – 21.00 Pass 3 

Söndag den 16 mars 2014 

kl 08.00 – 12.00 Pass 1 

kl 12.00 – 13.00 Lunch 

kl 13.00 – 17.00 Provskrivning 

 

Veckoslut 1 

 

Lördag den 15 februari 2014 

kl 09.00 – 12.00 Pass 1 

kl 12.00 – 13.00 Lunch 

kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

kl 17.00 – 18.00 Middag 

kl 18.00 – 21.00 Pass 3 

Söndag den 16 februari 2014 

kl 08.00 – 12.00 Pass 1 

kl 12.00 – 13.00 Lunch 

kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

 

Utbildningskassens innehåll: 

 Läroboken 

 Trafikhandboken 

Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn 

Block och penna 

http://www.sidsjohotell.se
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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 35 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 ver-
sionen, backup system skall enligt SM3NXS nu fungera automatiskt. 
 
 
Arbetet med att förnya och ändra klubbens stadgar pågår inom styrelsen med hjälp av SM3EXM Erik, sty-
relsen har presenterat  förslaget om nya stadgar på årets sista kvartalsmöte den 26/11. Därefter kommer 
årsmötet 2014 att ta beslut om införande eller ändring. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutade för en tid sedan att undersöka klubbens försäkringsskydd både materiellt samt perso-
nellt. Detta har resulterat i att samtliga medlemmar i dag är är anslutna till en olycksfallsförsäkring. För-
säkringen 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 inblan-
dad. 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 Lokalen 

FÖRSÄKRINGSAVTAL 
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D-star på SK3BG 
434,800Mhz  -2MHZ skift 

Ja så blev det, 21 ID-E880 blev resultatet av SK3BG:s kampanj för att dra upp intresset för D-star tekni-
ken, samtliga inköpta stationer är placerade inom klubbens medlemskader. SK3BG har även i sin stations-
utrustning numera en D-star radio. Efter att ha inköpt radion så hade i alla fall jag lite problem med att 
hitta en bra duobandsantenn som inte länsade hobbykontot, så efter idogt letande på nätet hittade jag 
följande konstruktion som verkade enkel att göra. Det är en sk  ”dual band J-pole antenn för 144/440 Mhz 
ursprungligt gjord an N0IMW Allan Lowe. Du hittar antennen via denna länk http://nt1k.com/blog/2011/
open-stub-j-pole-project-completed-many-times/ där finns även alla måtten. 

Materialet till antennen hittar du på Tex. Bauhouse eller liknade OBS! dock att de Alurör och vinklar oftast 
är eloxerade och man måste se till att  skruvar och kopplingar får ordentligt fäste i RÅ alu. Själva  adap-
tern för kabeln hittar du på SRSAB hemsida under namnet MS-38 takfot fäste Art no 21053 kostnad ca 
120:- + frakt. Alu rörmaterial samt vinkel ca 50:- arbetet gjort på några timmar. Till rörinfästningen an-
vänd 8mm bult lätt ned svarvad med smärgelduk och en borrmaskin för att passa i Aluröret, om du gör en 
midja på bulten kan du använda ett pressverktyg för att klämma fast den. Det samma gäller infästningen 
av antennröret, antennadeptern är 3/8 så du köper en 3/8 bult som du på samma sätt ”svarvar” ned med 
hjälp ab borrmaskinen. Topparna på rören fyller du med varmlim så att det inte kommer ned vatten den 
vägen. Infästningen till ett ev maströr gör du med 50mm avgasklämma. Efter att jag installerat antennen 
och mätt så har den låga SWR värden på båda banden. För att mäta in antennen kan du avlägsna ett av 
rören 144/440 och avstämma medelst förkortningsmetoden :-) Ett annat sätt är ju att i varje topprör 
montera in en 4mm skruv  ca 40 lång som fästes i en ned svarvad mutter. SM3UQO Björn 
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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.  
 
 

BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO 

 

SK3BG Har Årsmöte 18 Mars 2014 

 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2014 

 
                        Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte: 
 
                             Datum: Tisdagen den 18 mars 2014 
 
                                    tid: Klockan 19.30 
 
                                Plats: Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall 
 
                          Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 
                            Fika och trevlig gemenskap. 

 
 

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN  
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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-
got 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 
 
 

 
Klubben sänder under året QSL kort den: 

 
 

19 Feb 
21 Maj 
17 Sept 
19 Nov 

 
 
 
 

Glöm inte att frankera  
med QSL-märke. 

 
SM3AF   Sten 

BILDKANON 

UTGÅENDE QSL 2014 

   
 
 
 

 

 

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 fan-

tastiska hobby den är ju helt gränslös. Det vore kul 
om det fanns en eller flera därute i den stora värl-

den 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. 

Klubbtidningen QRX utkommer 

fyra gånger per år med förhoppningsvis intressanta 
artiklar och reportage. Tidningen trycks och produce-
ras 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 kostna-
den nere men även att hålla miljöpåverkan nere på 
lägsta nivå . Det finns ju även fördelar med att häm-
ta på nätet, har du en färgskrivare får du tidningen i  
helt i färg.  
                                                                                    
Ha de Redaktörn SM3UQO   Björn 
 
 
 
 

 
Sm3UQO säljer följande material, för att kunna få 
plats med en D-star radio. 
 
Yaesu VX5 inköpt från US för 3 år sedan, med alla 
tillbehör. 
1300 kr 
 
Ericsson P504DL med halvtaskigt batteri. 
Inget programmerat innehåll som går att använda. 
1200 kr. Den måste omprogrammeras. 
Samtliga radios är helt ok och fungerar som dom 
skall. 
 
ICOM IC-490E. Några år på nacken men still going 
strong. Mic strömkabel samt mobilfäste ingår. 
 
1000:- 
 
SM3UQO Björn 
 
sm3uqo@telia.com eller 070-3103082 
 
 

Klubbtidningen QRX 

Till Salu bland klubbmedlemmarna 
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7 Jan 
 
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 
 
Klubb värd SM3ESX Christer 

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 program-
ändringar via mail. 

Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om 
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal som 
ligger på Paviljongvägen 11, Sidsjön. Klubblo-
kalen är då öppen från klockan 19.00. Entrédör-
ren är försedd med dörrkod. Kontakta någon i sty-
relsen för vidare information. 
 
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd, 
alternativt läsk och bröd, till ett självkostnadspris 
av endast 20 kronor. 

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 2014 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 styrel-
semötena, så kontakta någon i styrelsen. 
 
Du kan även använda  e-post adresserna: 
 
hq@sk3bg.se 
Klubblokalen@sk3bg.se 
 
 
Styrelsens planerade  under 2014. 
 
Måndag 140113 
Måndag 140210 
Måndag 140310 
Måndag 140514 
Måndag 140512 
Måndag 140609 
Måndag 140908 
Måndag 141013 
Måndag 141110 
Måndag 141208 
 
Dessa möten är planerade, ändringar kan förekom-
ma beroende på arbetssituationen  hos enskilda sty-
relsemedlemmar. 
 
73 de SM3ESX/Christer 

SK3BG:s STYRELSE 

Klubbprogrammet 
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Klubbvärd SA3BPG Markus 
 
25 Feb 
 
SM3Meh Tomas kommer att hålla ett fördrag om EL
-säkerhet och föreskrifter i samband med egenbyg-
gen och allmänt inom amatörradio hobbym. 
 
Klubbvärd SM3ESX Christer 
 
4 Mars 
 
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 Press-
läggningen 
 
Klubbvärd SM3GSK Classe 
 
 
11 Mars 
 
SF3HF Den här kvällen kommer projektgruppen för 
SF3HF att redovisa 2014 års weekendläger på  
Hemsön. Program och nyheter hur P gruppen tänkt 
sig att lägret skulle se ut och drivas. 
 
Klubbvärd SM3ESX Christer. 
 
 
Weekend 15-16 Feb 
Klubben har utbildning till sändaramatör. Vecko-
slutskurs del 2. se även  sid 5 
 
18 Mars 
 
SK3BG:s årsmöte. Samtliga inbjudes till Årsmötes-
förhandlingar på SK3BG. Se sid 8 
 
25 Mars 
 
SK3BG 60 år, SM3LDP  Markku visar en årkavalkad 
om video om SK3BG. Programmet handlar om klub-
bens strat 1945 och till dagens datum.  
 
Klubbvärd SM3LDP Markku  
 
1 April 
 
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  

14 Jan 
Vi ägnar kvällen åt sk. Inre tjänst med andra ord in-
tressera oss för nyligen inkomna tidningar samt lite 
små ljug för dina kamrater. Vi sätter en tisdag i må-
naden fri från program så vi kan sätta in ett helt nytt 
program som vi inte visste något om vid Presslägg-
ningen 
  
Klubbvärd  SM3UQO  Björn 
 
21 Jan 
 
Nu blir det fjärrstyrning igen ,den här gången kom-
mer 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 nä-
tet. 
 
Klubbvärd SM3EFS Lennart 
 
28 Jan 
 
Konstruktion och injustering av bandpassfilter, 
SM3KYH visar och berättar om sina egenkonstruera-
de filter som utgör en enhet i hans under byggnad 
blivande HF radio. 
 
Klubbvärd SA3BPG Markus 
 
4 Feb 
Vi ägnar kvällen åt sk. Inre tjänst med andra ord in-
tressera oss för nyligen inkomna tidningar samt lite 
små ljug för dina kamrater. Vi sätter en tisdag i må-
naden fri från program så vi kan sätta in ett helt nytt 
program som vi inte visste något om vid Presslägg-
ningen. 
 
Klubbvärd SM3LDP Markku 
 
Tisdag 11Feb 
I kväll blir det en repris på tidigare program om D-
star. Nu har vi blivit lite varma i kläderna och det 
behövs nog en uppgradering av våra kunskaper 
samt vidareutveckling av tekniken. 3EFS talar och 
berättar om D-star. 
 
Klubbvärd SM3EFS Lennart 
 
Weekend 15-16 Feb 
Klubben har utbildning till sändaramatör. Vecko-
slutskurs del 1. se även  sid 5 
 
Tisdag 18 Feb 
Föredrag om svensk kustradio. SA3BPG Markus hål-
ler låda om Svensk kustradio förr och nu. Det blir 
bildspel och historik. 
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nytt program som vi inte visste något om vid Press-
läggningen 
 
Klubbvärd SM3UQO Björn 
 
Weekend 4-5 April 
 
SSA:s årsmöte samt den berömda Eskilstuna 
loppisen. 
 
8 April 
 
Rapport från SSA:s årsmöte samt loppisen i Eskils-
tuna. Klubbmedlemmar som har varit i Eskilstuna 
kommer att visa bilder samt berätta vad som hände 
där. 
 
Klubbvärd SM3CER Janne 
 
15 April 
 
Inte bara FM. Ett föredrag som sågs förstagången 
på SI9AM. SM3PXO Petter Gärdin är inbjuden att 
hålla föredraget i SK3BG:s lokaler. Bokningen av 
Petter är just nu inte bekräftad. 
 
Klubbvärd SM3EFS Lennart. 
 
22 April 
 
SM3LDP  
 
Markku visar ett byggprojekt han håller på med. 
Vad det är, ja det är i skrivande stund inte avslöjat 
för redaktören. 
 
Klubbvärd SM3LDP Markku 
 
 
29 April 
 
S3UQO Visar en enkel Duobandsantenn för 
144/440 Mhz som är enkel att bygga och nästan 
helt bekymmerfri att installera. Kan användas även 
mobilt med mitt tidigare visade allaroundfäste. Den 
är avgjort ett billigt alternativ till D-star radion. 
 
 Klubbvärd SM3UQO Björn 
 
3-5 Maj 
 
SF3HF Weekendläger på HemsönHavstoudd. 
 
Mer info kommer att finnas på SK3BG:s hemsida 
samt i QRX under  hela våren fram till lägret. 
 

6 Maj 
 
SK3BG håller kvartalsmöte på klubblokalen. Kom och 
gör din stämma hörd. Styrelsen behöver bollplank 
för alla idéer som flyter omkring. Hjärtligt välkom-
men. 
 
Styrelsen. 
 
13 Maj 
 Förhoppningsvis skall den sista versionen av pro-
grammet Logg4U finna tillängligt att ladda hem. 
SM3CER Janne visar nyheterna på detta loggpro-
gram för svenska contesters. 
 
Klubbvärd SM3CER Janne 
 
18Maj 
 
SSA:s portabeltesten vår omgången går av stapeln.  
Sätt några timmar och kör lite härliga lokala QSO:n 
med dina kamrater. SK3BG kommer att försöka vara 
QRV på Björkön hos SM3CWE om möjligt. Mer om 
denna aktivitet längre fram. 
 
20 Maj 
 
Vi fortsätter den härliga trenden på hembygge som 
startade under hösten 2013. Ett flertal klubbmedlem-
mar visade då sina alster för alla intresserade, kan-
ske du har något att visa fram?  
 
Klubbvärd SA3BPG Markus 
 
27 Maj 
 
Inget just nu fastställt program. 
 
3 Juni 
 
Vi ägnar kvällen åt sk. Inre tjänst med andra ord in-
tressera oss för nyligen inkomna tidningar samt lite 
små ljug för dina kamrater. Men vi kommer också att 
gå igenom årets amatörradions dag på torget i 
Sundsvall. Vad skall vi visa, kommer vi att bli fler än 
2013 då 2 var  OP:s där? 
 
Klubbvärd SM3UO Björn 
 
6 Jun 
Amatörradions dag på Torget i Sundsvall. Mer 
info kommer att finnas på Hemsidan samt i 
QRX 
 
10 Juni 
Säsongsavslutning. Program kommer. 
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Till Salu 

GLÖM INTE! 
Använd micken och logga in på 

 

SSA-Bulletinen och 
SK3BG-nytt 

Söndagar kl 21.00  på RV58 

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 

2m  FM Mobilradio VR-2200 10/25/60 Watt 
 
Hela VHF bandet 136-174 Mhz 
200 minnesplatser   1400:- 
Scrambler 1750 hz ton. 

SM3LDP driver ju en liten affär vid 
sidan av arbetet. Det är ju Kinesiska 
radioapparater som flera av klubb-
medlemmarna använder. I dagarna 
så kommer det även att finnas en 
duobandare för mobilbruk, typ sam-
ma 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. 
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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.  Materialet finns att hämta på SK3BG:s lokaler efter överenskommelse. Skall något fraktas tillkom-
mer fraktkostnad till självkostnadspris. Det är först till kvarn som gäller. 
 

DET FINNS NÅGRA PM 6622 KVAR 
 
 
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 
 

SK3BG SÄLJER UT Special . 
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Välkommen till SI9AM    
Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ra-
gunda, Sweden, är att kunna erbjuda sändaramatörer, som besöker den Thai-
ländska paviljongen, att på plats kunna köra radio med specialsignalen SI9AM. 
 
 
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. 
 
 
 
 
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 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  
 
 
 

 

Lite från SI9AM  
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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.  

NYBLIVEN SÄNDARAMATÖR ELLER  
DU SOM INTE BESÖKT KLUBBEN PÅ LÄNGE 

SÅ är det dags för ett Nytt År 2014 
 

Det är dags för den årliga inbetalningen till kassören 
För att vara medlem i SK3BG. 

I år har vi bytt banksystem och även bytt vårt 
Ekonomisystem. 

Så det är följande som gäller. 
 

Bankgiro  178-8298 
 

Avgifterna är: 
 

Fullmedlem  250:- 
Studerade   125:- 

 
Ett Gott Nytt År 

 
Hälsar  Kassören SM3ZBB  Lars 


