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200.000 +, LOGGADE
QSO:n
sätter sina spår !

radiostationer runt världen. Det var då främst till
stationer som sände program på svenska. Språkkunskaperna var ytterst begränsade. Mottagaren
var en norskbyggd BC-radio ”Time Super”, en lite
mer påkostad modell med kortvågsbanden uppdelade på flera skalor.
Den hamnade hos mig via en kompis Bosse. Hans
bror sällskapade under den tiden med en tjej från
Norge och tack vare henne hamnade denna fina
radio i Njurunda. Den finns fortfarande kvar hemma hos mig.
I skolans 7:e och 8:e klass var det dags för
”Pryo” (praktisk yrkeslivsorientering). Finns det
fortfarande? Den var uppdelad i två perioder.
Båda dessa avverkades på radioverkstäder, den
första hos Westros Radio TV i
Kvissleby, den andra på Luxor Service, Västra Allen 11 i Sundsvall.

Hur allt började. Del 1
Jag vill minnas att det är stol nr 2 inflikar Tord,
SM3EVR som nu efter 40 år som sändaramatör gör
en tillbakablick hur det en gång började.
Det var min 12 år äldre bror, Tommy, som väckte
mitt intresse för radio, han som så många andra
körde 27 MHz radio på -60 talet. Jag fick låna en
liten 100mW tvåkanals Lafayette av honom som
jag lyssnade flitigt på. Under 60, 70 och 80 talen
var intresset för 27 MHz radio stort i Sverige och
Sundsvallsområdet utgjorde inget undantag. Det
fanns många lokala klubbar runt om i distriktet. I
Njurunda var vi flera smågrabbar som intresserade
oss för 27MHz radio och aktiviteten var stor under
några år, speciellt då i skarven 60-70 tal.

På Luxor Service jobbade Gunnar Brundin,
SM3DVN. Han var sändaramatör och när han
märkte att jag var intresserad berättade han om
Amatörradio för mig. Jag fick komma hem till Gunnar och se en riktig amatörradiostation för första
gången. Gunnar bodde då (liksom nu) i Nolby och
det var nära till för mig att besöka honom lite nu
och då. Jag fick sitta med och lyssna när Gunnar
Jag började lyssna på kortvågsbanden, i 12 - 13
körde QSO på både SSB och CW, det var en stark
års ålder, använde en vanlig BC radio med trådan- upplevelse! Jag tänkte att detta skulle jag vilja lära
tenn och började skicka lyssnarrapporter till rund- mig! CW’n verkade obegriplig och den skulle nog
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mest troligt vara ett hinder för mig. Tack Gunnar för VW1500 med ett 5/8 spröt på bakskärmen! Det var
att du visade mig din amatörradiostation! Det kom
tider det!
att påverka fortsättningen av mitt liv!
En gång under 1972 fick jag följa Gunnar hem till
Gunnar berättade att det fanns en amatörradioklubb Jörgen -CXS.
i Sundsvall som på den tiden huserade i källaren på Jag åkte som vanligt på den tiden med min moped
Höglundaskolan. Jag sökte upp klubben och blev
hem till Gunnar i Nolby.
medlem, året var 1971. Minns ett av mina första
Gunnar skulle justera Jörgens gamla ombyggda
besök på klubben, Owe –CWE höll föredrag om an- taxiradio som användes för 2m FM! Jörgen hade en
tenner på Granlogården. Owe är den som senare
fantastisk station hemma på Berghemsvägen i
lärt mig det jag idag vet om antenner. Han har gjort Sundbruk.
många försök att inviga mig i Smithdiagrammets
En hel Heathkitline! SB101, SB220 slutsteg, monihemligheter…
torscope.. oj oj, ett helt rum fyllt av radioutrustning
och en världskarta fylld med nålar! Jag var plösligt
På radioklubben lärde jag även känna Arne Erikshemma hos en DX-are! Stark upplevelse! Detta var
son, SM3DQU. Arne tog väl hand om mig som ung
första gången jag träffade Jörgen! Vi blev så länge
och grön radiointresserad yngling. Arne visade mig hos Jörgen, att min mamma blev lite orolig och ringvid ett tillfälle en artikel ur finska tidningen
de hem till Gunnars pappa Agge för att fråga var jag
”Radioamatööri”, det var en beskrivning på hur man höll hus!? Han sa ”det är ingen fara”.. de är hos Jörbyggde en 10W kristallstyrd sändare för 80/40m.
gen! Det brukar ta tid!
Arne tyckte att jag skulle bygga den och det gjorde
jag! (finns fortfarande kvar).
Besöket hos Jörgen gav mig ytterligare en anledning
Mer om den senare i berättelsen
till att allvarligt börja fundera över hur jag skulle
kunna klara ett amatörradiocertifikat och framförallt
lära mig CW.
Efter nian började jag gymnasiet på Västermalm, El/
Tele linjen. Lärare var Owe Stenmark, SM3BIL. Under Owe’s ledning fick man lära sig grunderna för
hur allt detta intressanta med radio och elektronik
verkligen fungerar och varför!

Gick med i SSA 1972 och fick en lyssnarsignal SM35484! Det var stort!
Lyssnade på min gamla BC radio som nu utrustats
med BFO för att kunna lyssna på SSB. Många timmar ägnades åt att lyssna, speciellt på 80m bandet!
Många intressanta QSO mellan SM amatörer lyssnade jag på och det var en mycket lärorik tid. Owe –
CWE läste SSA bulletinen på Söndagar, den missade
man aldrig! Var på mitt första SM3 möte 1972 i Iggesund. Värd för detta var då nybildade Hudiksvalls
Sändareamatörer SK3GA.
Ibland tog Gunnar –DVN med mig på en del aktiviteter. Minns en gång när det skulle göras räckviddsprov för den FM repeater klubben skulle bygga för
2m. Jag fick då åka med Gunnar på en resa söderut
genom norra Hälsingland, då vi höll kontakt med
Arne –DQU som riggat upp en station på Klissberget. Gunnar hade en ombyggd SRA 404 i sin
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Parallellt med skolarbetet fortsatte jag med mitt radiolyssnande och av Gunnar
-DVN fick jag nu överta en gammal Eddystone EC10 mottagare. Det var vad man kallade en ”riktig
kommunikationsmottagare” visserligen av det mycket enkla slaget men ändå!! Min gamla BC radio fick
nu stå i bakgrunden.

På skolan gick flera grabbar som var intresserade av
radio. En av dem var Lasse Söderholm, han gick i
klassen över mig. Han tränade CW och fick signalen
SM3CFA. Genom Lasse fick jag tips om en CW kurs
2

på rullband som såldes av Svebry Electronics i
Skövde. Den var pedagogisk och bra tyckte Lasse.
Jag köpte hem både nybörjarkursen och fortsättningskursen.
I min klass gick även Gullik, som senare fick signalen SM3GQP. Kanske bidrog jag lite till att pusha
på honom??
CW kursen var verkligen bra! Under vår och sommar 1973 tränade jag flitigt och i kurskompendiet
fanns beskrivet vad jag betraktar som ”koden till
att lära CW”. Lär dig LJUDBILDEN för varje CW
tecken! Träna in ljudbilden för varje tecken rytmiskt! Efterhand började CW tecknen fastna och
jag kunde avkoda en del CW på banden. Lyssnade
ofta på Långvågsfyrar, det fanns gott om sådana
som sände långsam och tydlig CW. Jag hade en
nära mig här i Njurunda som hette ”JUN”. Lyssnade på 80m CW delen, där fanns många SM och OH
som körde i långsam CW takt. Mycket effektiv träning.
Under hösten 1973 kunde jag genomföra mina
första stapplande CW QSO på klubben SK3BG bl a
genom överinseende av Arne, SM3DQU. Tränade

flitigt radiokörande från klubben genom att köra
med min hembyggda 10W sändare och ett antal
kristaller. Minns att kristaller lånades från klubbens
”rävsändare” för att få tillgång till fler frekvenser.
Klubbens Heathkit SB-301 användes som mottagare
Många bussresor från Njurunda till Sundvall på
Lördagar och Söndagar för att köra mina efterlängtade CW QSO! Promenader från busshållplatsen på Fridhemsgatan upp till klubbstugan på toppen av Södra berget. Vädret spelade sällan någon
roll, ibland sol ibland regn och dimma! Tänk vilken
kondition man hade på den tiden!!
I november 1973 hade tiden kommit för att avlägga prov för C-certifikat på LV5 i Sundsvall. Hur det
gick? Tja det får ni läsa om i nästa avsnitt…

Inspirerat och intervjuat av Erik – SM3EXM
Tord – SM3EVR

SSA CONTEST UNIVERSITY
SSA inbjuder till Contest University, med syfte att ge deltagarna en grundläggande utbildning och
träning i den nobla konsten att köra contest. Kursen går av stapeln helgen 20 - 22 mars i Utanede på
SI9AM. Deltagarna uppmanas ta med egen dator och radioutrustning för att efter teoripass under fredag
och lördag lufta den egna utrustningen i Russian DX-Contest.
Ett axblock ur teoripasset:

Begreppsförklaringar: vad 17 är en Multiplier, busted call och dupe ?
Vad kan ett modernt loggprogram ?
DX-cluster.
Riggstyrning.
Planering avseende bandöppningar, länder och konditioner.
När kan jag sova ?

Kursledningen, alla med sin spetskompetens, hoppas att kursen skall inspirera till ett ökat contestkörande genom en ökad kuskap om : loggprogram, cluster och riggstyrning. Vågutbredning och vilken tid på
dygnet som man kan förvänta sig en vågutbredning, har det skrivits spaltkilometer om så här är all ökad
kunskap välkommen.
Anmälan till Jörgen SM3FJF.
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KORTVÅGSSIDAN 3 notater om HF av SM3EXM Erik
2014 - ETT BRA ÅR !
Hur har radioåret varit ? Bra skulle jag säga, i Bergsjö har det varit full fart,
den fina sommaren till trots. Vår mystiska antenn för långbandet 160m har
fungerat över förväntan. Det är en dipol, ena benet 1 m över marken och
det andra vertikalt upp 20 m och sedan vinklat 45 grader mot marken. 20
talet radialer, samt omedelbar närhet till sjön gör väl sitt till. SM3NXS, Sten
har varit mycket aktiv, med gott resultat.
Under våren fick vår 6m antenn, en 5 el på 30m höjd bekänna färg, en del
rara DX hamnade i loggen. SM3EVR Tord har uppehållit kontakterna med
Amerikat, massor av CW kompisar är i loggen. Sent omsider kom Verasatower 2 upp med den nya Optibeamen för 30m och 40m. Tord som gillar 30m
tycker att den var årets lyft. 4-squaren för 80m går från klarhet till klarhet.
På annan plats i tidningen berättar vi om klubbens nya diplom i samband med
vår veckoslutsutflykt till Hemsön. Det finns massor med diplom som du kan köra
för att sedan tapetsera väggarna med. Vårt västra grannland ger ut ett exklusivt
diplom, exklusivt i den bemärkelsen att ingen svensk radioamatör ännu ansökt
om det !
Kontakta 100 La stationer, du får köra på alla band och vilken mode eller mixat,
du vill. Du hittar fullständiga regler på www.lalj.no/la100-award.htm
Det är ganska enkelt att köra GA ( United Kingdom ), så i samma riktning hittar
man GM, Scottland. Dom ger ut WASP, Worked All Scottish Prefix Award. Börja
med att köra 25 olika så kan du ansöka om Basic Award.
På 15 m har Cuba, CL - CO, varit lättkört, om du är orolig för QSO på Engelska 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 och Italienare rekommenderas ! Många är dom
och oftast bra på att prata Engelska. Sen ligger dom åt samma håll, söderut, jag har kört många på en enkel dipol här inne i stan och låg effekt.
Mörkret kommer tidigt nu, solen går nu ner före 17.00 på dagarna så kvällarna känns långa och kommer
inte upp förrän efter 08.15, skippa såpopran på TV:n o kör några QSO:n och morgonsömnen blir nu inte
lidande av lite radiokörande.
SM3EXM / Erik.
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Hemsöfortet Weekendläger 2-3 maj 2014
För andra året aktiverade SK3BG, Havstoudd, en
fantastisk anläggning på Hemsön vid Ångermanälvens utlopp. Här finns logement, verkstäder o
kök. Efter en del funderande beslöt vi oss för att ta
in catering för måltiderna, vilket visade sig vara
ett rätt beslut, då mycket kraft förra året gick åt
matlagning.
Det gick åt många arbetsdagar för att säkerställa
antennfunktion, kapande och röjande av skog
samt kontaktering. Som tur var hade militären förberett med feeder från bergets innandöme och ut
till brunnar. Det var teknikgruppen med Björn
SM3UQO och Lennart SM3EFX, som drog det
stora lasset. .
Klubbens generatorvagn var på plats och tjänstgjorde som fäste för en beam mast och bredbandsdipolfästpunkt.
Mastvagnen var antennfästpunkt.
Tack vare Lennart SM3EFX och Håkan
SA3BDR var vi internet uppkopplade så att alla
lägerdeltagare kunde vara konstant uppkopplade
med sina kära smartphones via vår hotspot.
Vår mat levererades av Kicki och Christer Sefbom, Meren XYL-SM3EXM och Ann-Sofie
SM5XXC var årets kockar som lade upp maten
och fixade frukost samt bryggde mängder med
kaffe som lägerdeltagarna sörplade i sig.
I år var vi drygt 20 talet radiointreserade som fick
en helg med radiokörande, god mat och fin samvaro. Nytt för i år var ett mycket uppskattat föredrag av SM3LDP, Markku, som med självironi
berättade och visade bilder på sitt projekt det moduluppbyggda slutsteget. Dess födelse, överväganden och genomförande. I tidens anda återanvände han delar från ett gammalt slutsteg.
Hemsön har IOTA EU-087 och har ett fint radioläge. SM3GSK ”Kapten” Classe var en av de flitiga radio operatörerna.
Planläggningen inför nästa år är i full gång och vi
kommer då att prioritera vårt diplom samt försöka
samarbeta med närliggande anläggningar. Ett fint
tillfälle att få köra radio under överinseende av en
erfaren amatör. VÄLKOMNA.
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SK3BG Lokalen
Nyheter i och omkring SK3BG:s lokal.

Saknas.
Vår 4 kanaliga Ameritron antennväxel, så är det någon som vet var den är, hör av dig till styrelsen.

Nycklar.
Nyckelbytet löper på och till dags datum har 38 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.
DX4win.
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.
OBS ! Att regler nu finns för datorns användning.
Klubbmästare.
Styrelsen har utsett SM3EXM till klubbmästare, han städar alltså lokalen och om någon har en lokalrelaterad fråga så skall han i första hand kontaktas. erik.sundsvall@telia.com
Ordningsregler.
För allas trevnad har ordningsregler diskuterats och styrelsen har fått förslag och efter lite eftertanke
enats om ett 10 tal, som kommer att anslås i klubblokalen.

FÖRSÄKRINGSAVTAL
Styrelsen beslutade för en tid sedan att undersöka klubbens försäkringsskydd både materiellt samt personellt. Vad händer om vi fäller en mast över en parkerad bil ? Eller om någon av oss trillar ner från ett tak ?
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. Vi har även kollat så att vi har
skydd i fall någon av våra antenner ramlar ner i skallen på någon.
Det är i dagsläget inte känt om andra radioklubbar har sådant skydd till sina medlemmar som SK3BG.
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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 tekniken, samtliga inköpta stationer är placerade inom klubbens medlemskader. SK3BG har även i sin stationsutrustning 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 adaptern 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 använd 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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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.

/ SM3EXM

SK3BG Har Årsmöte 17 Mars 2015

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:
tid:
Plats:
Program:

Tisdagen den 17 mars 2015
Klockan 19.30
Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN
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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.

Har som målsättning att utkomma 2 ggr/ år med för-

hoppningsvis 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.
Ha de Redaktörn SM3UQO Björn

BILDKANON
På SK3BG har vi en bildkanon. Vid nästan alla
klubbträffar är vi i behov av en bildkanon, för att
visa olika typer av presentationer. Du som har 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
ICOM IC-490E. Några år på nacken men still going
strong. Mic strömkabel samt mobilfäste ingår.

UTGÅENDE QSL 2015.

1000:SM3UQO Björn

Klubben sänder QSL kort :

sm3uqo@telia.com eller 070-3103082

Måndag den 10 mars.

Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
SM3NXS / Sten
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SK3BG:s STYRELSE

Ordförande:
SM3ESX/Christer
Sekreterare:
SM3UQO/Björn

Klubbprogrammet

Kassör:
SM3KDY/ Mats

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.

Övriga styrelsemedlemmar:
SM3CER/Janne
SM3EFS/Lennart
SA3BPG/Markus
SM3GSK/Classe
SM3LDP/Markku
SM3BPG/ Marcus
Sektion SAMBAND
SM3MEH / Tomas
Under år 2015 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

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

17 Feb
Logg4U och contestsimulering
SM3CER Janne visar hur loggning går till och kör
en contestsimulering i programmet Morse Runner.
24 Feb
Träffkväll

73 de SM3ESX/Christer

3 Mars
SM3ESX / Christer. En SDR-Radios byggstenar.
10 Mars
Fusk eller hjälpmedel ? SM3GDT / Hans visar hur
du kan förbättra dina bilder med bla. Photoshop
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17 Mars

SF3HF 2015.

Välkommen till SK3BG:s årsmöte.

24 Mars
QTH Grytnäs, SM3UQO / Björn berättar om bygget
av ett radioschack på sommar QTH:et

31 Mars
Hobbyn håller oss unga ! Men tiden går och
SM3FJF / Jörgen gör en tillbakablick på SM3ESX /
Christers 40 år i styrelsen för SK3BG.

7 April
Filter med toroider, olika egenskaper och användning. Hur vet man vad man mäter ? SM3KYH / Lars
berättar.
14 April
Gör dina egna QSL-kort med hjälp av digitala bilder
och en databas. SM3GDT / Hans

21 April
Tekniskt föredrag av SM3LDP / Markku.

Årets nyhet ?
Är alltid en strid på kniven, men det ökade teorikravet
för att erhålla amatörradiocertifikat, kom nog som en
chock för en del kursledningar och kursdeltagare. Klart
är att en hel del kurslitteratur måste kompletteras och
skrivas om samt att antalet kursdagar utökas.
Kravet på grundkunskaper har ökat och då speciellt
inom området matematik. SM3ESX / Christer har blivit
ombett av SSA att ta fram en formelsamling.
Framtiden får utvisa om de ökade kraven kan bli ett filter, så att vi kan slippa de värsta rötäggen som tyvärr
hörs på våra band.

SM3GDT/Hans in i SSA !

28 April
Genomgång inför SM3HF.

Nu kan norrland göra sin stämma hörd i SSA då Hans
Sodenkamp SM3GDT blir ny ordinarie ledamot i SSA:s
styrelse.
Hans som varit DL3 i 4 år har genom de många besök
och föredrag han hållit genom åren en gedigen kunskap
om lokalföreningarnas hjärtefrågor. QTH Tallåsen är
långt från Amsterdam där vaggan stod
Vi hoppas att Hans av omgivningen tillåts göra sin nya
uppgift stimulerande och framtidsinriktad.

5 Maj.
Redovisning av SF3HF.

12 Maj.
Träffkväll.
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Förberedelserna för vårens radioutflykt till Havstoudd
har inletts. Arbetsgruppen, under ledning av SA3BPG /
Markus, har på inledande planeringsmöten kunnat konstatera att att den trevare till ”grannforten Rödbergsfortet och Viktoriafortet, SM3UQO / Björn gjorde 2014,
givit resultat och att dom i skrivande stund sagt att dom
vill vara med. Vi håller kontakten med dom och skall
fundera ut hur vi anpassar det diplom vi initierade 2014.
Vi kommer i år att prioritera våra diplomfrekvenser och
minska ner antalet antenner.
Makarna Sefbom som med den äran stod för cateringen
2014 får förnyat förtroende 2015.
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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 1/2014
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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. Materialet finns att hämta på SK3BG:s lokaler efter överenskommelse. Skall något fraktas tillkommer fraktkostnad till självkostnadspris. Det är först till kvarn som gäller.

DET FINNS NÅGRA PM 6622 det finns 2 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

QRX nr 1/2014
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Lite från SI9AM

Året var 2015 i Utanede med SI9AM.
En resumé av sommaren och hösten 2015 nedtecknad av SM3FJF / Jörgen.

27—29 Juni, Amatörradiomässan i Friedrichshafen.
SM3GDT / Hans och SM3EFS / Lennart fanns på plats i SSA:s monter, där de passade på att informera om
SI9AM.

5 Juli.
Tolv radioamatörer träffade radioentusiasten Sune Qvist med XYL Karin. Ett samlande av radiomottagare från
tidigt 1900 tal och framåt, totalt ca 850 olika föremål. En tidsresa genom nästan 100 år. De församlade radioamatörerna fick här en lektion radions barndom.

19 Juli.
Följande traditionen firas King Chulalongkorn Day med en högtidlig ceremoni vid bronsstatyn av kungen inne i
den Thailändska Paviljongen. Samma dag har SI9AM öppet hus med SM3FJF / Jörgen, SM3LIV / Ulla och
SM3GDT / Hans på plats.

24 juli—13 Aug.
Gästade ON4AWT / Fons och XYL Ingrid.

1, 5 och 6 sept.
Arbetsdagar: med snöröjning, reparation av Spiderbeamen och 14 Mhz-beamen. Det var SM3JVJ, SM3EFS,
SM3FJF, SM3UQO, SM3BQC och SM3EAE som var på plats.

19—21 sept.
SI9AM deltog i ”Multi operator single transmitter” i SAC. Teamet bestod av SM3CER / Janne, SM3EAE / Lasse,
och SM3FJF / Jörgen. Totalt kördes 1.671 QSO:n.

11– 13 okt.
SI9AM deltog i ”Single operator Single transmitter” i SAC, SSB. SA0BYP / Palle körde 758 QSO:n.

22– 28 okt.
Gästades SI9AM för 7:e året i rad av ON6UO / Marcel och DD2CW / Jef, som körde CQ World W. SSB
Med var ONL741 / Dirk och ON7TQ / Roger. Här kördes det 4980 ! OSO:n.

29— 30 nov.
SI9AM deltog i SAC:CW med operatörerna: SM3EAE och SM3FJF. Det kördes 1.015 OSO:n.
QRX nr 1/2014
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SÅ är det dags för ett Nytt År 2015
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 SM3KDY Mats

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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