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Sambandsvagnen,

en sann hi-

storia i flera akter.

SK3BG har blivit med sambandsvagn om du
inte visste det. En gammal sliten skogskoja
som har fått ett nytt liv i klubbens regi. Det
började med att Tomas 3MEH fick vagnen av
ett företag och med den grundstommen så
utvecklas just nu en av Sveriges häftigaste
komcenter för amatörradiobruk. Vagnen
skall utnyttjas till sambandstjänst driven av
klubbens medlemmar den skall användas i
contes, fieldday och demonstrationssyfte för
att visa allmänheten vad amatörradio är. I
dag har vagnen redan haft sitt eldprov i
samband med årets amatörradions dag på
torget i Sundsvall den 6 juni. Kommande
utmaning blir i Sept då klubben kommer att
delataga i den Europeiska portasbeltesten.
Men först skall jag berätta hur vagnen förVandlats från sliten skogskoja till en mycket
högteknisk kommunikationscentral. Titta på
Bilderna och se vad som hänt under de ca
11 veckor jag hade vagnen hos mig på mitt
QTH. Till att börja med sa jag till XYL att ca
3 veckor skulle jag behöva för få någon form
på vagnen, jag har till dagens datum lagt
ned över 300 timmar på renoveringen. Jag
tror att det kommer att läggas ned många
fler innan vagnen får sin slutliga utformning.
Egentligen så skall den nog inte bli helt färdig då det troligen kommer att ändras en hel
del under den framtida användningen av
vagnen. Så var det, den var kraftigt fuktskadad då den hade en hel del skador bla. I
sammanfogningen av tak och väggar, så det
första som åtgärdades var stoppa alla läckor
samt torka ut vagnen. Jag har en egen torkanläggning räddad från en för tidig skrotning
med ny kylkompressor som plockade ut över
20 liter vatten ur vagnen, med en torr vagn
och kontroll på läckorna var det enkelt att få
tak och väggar till en acceptabel nivå igen.
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Ett nytt golv har lagts in i form av ett
laminatgolv sponsrat av en firma i
Kvissleby. Under arbetets gång har
mina idéer om inredning bollats mellan
medlemmarna i klubben och en arbetsplan har sakta tagit form. Det skulle
vara minst 3 fasta OP platser, det skall
finnas plats till kavitetsfilter för en 2m
repeter, värmeaggregat (diesel) skall
behållas samt att bakre delen skall ha
en minimal köksdel att kunna koka en
kopp kaffe på. Det behövdes någon
form för förvaring samt plats för 2x 100
A batterier. OP platser skall innefatta
HF samt VHF och UHF utrustning det
skall finnas plats för en fabriksbygg repeter utrustning.
Det blev så här, en 3,5m lång extra bred bänkskiva
vilande på den 19” rackutrustning klubben hade till
förfogande i förrådet. Rackutrustning är delad så att
2 fast monterade halvor bär upp hela skivan, dom är
fast monterade i golvet med genomgående
vagnsbult, eftersom väggarna inte har någon
bärighet för all utrustning som skall in. Bänkskivan har försetts med en konsolkonstruktion
även den utförd i 19” standard bredd för att
montera utrustningen i. Det finns en kabelkanal under hela skivan för att placera all kabel i
samt att skivan inte går hela vägen till väggen
utan det finns en slits ca 50mm bred där all
kabel och annat kan dras. Kabelkanal slutar vid
dörrgavel med en anslutning mot ett rostfritt
skåp innehållande div kopplingsutrustning samt
inkommande 230V över en jordfelsbrytare, det
finns två grupper uttag vid varje OP plats om 6
uttag. I det 2 rackskåpen finns nu fördelat två
st batterier om 12V och 100Atim monterade på
gejdervagnar för lättare service varje batteri
har en frånskiljare. Fördelning av den parallellkopplade spänningen sker över en centralenhet
sponsrad av FRO, en frånskiljare för 12V samt
inkommande 230V är under utveckling och
skall sättas under centralenheten. Det finns en
2m repeiter monterad i den vänstra 19” racken, samt ett komplett 230V/12V nätaggregat
20A monterad i den högra. Förvaring samt sittbänk ordnades tillsammans med värmekonvektorer på den vänstra sidan, locket på sittbänk
är uppfällbart och rymmer 2 högmaster samt
div kabel och annan utrustning, bänken är 3m
lång. I bänkracken ovan bänkskivan sitter i dag
div samverkans radio samt 2m utrustning. På
HF sidan har vi en Icom komplett med avstämning och antenn. Ovan varje radiopult finns
antennväxlar i forma av patchpaneler som
kommer att
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Så här ser vagnen ut i dag, VHF/UHF arbetsplats längst bort
från kameran närmast HF platsen. El central och distributions
panel närmast bordsytan främre panelen. Längst bak vänster
sida finns värmeaggregat samt köksdel, du ser den kombinerade sittplatsen och förvaringen på vänster sida.

Forts sid 9
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SK3BG Har Årsmöte 22 Mars 2011
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2011
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:
tid:
Plats:
Program:

Tisdagen den 22 mars 2011
Klockan 19.30
Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

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

Hemsidan SK3BG
Lite kort om hemsidan. Hemsidan förbättras ständigt
nya saker kommer upp hela tiden. Det som är mycket
bra är att aktiviteter kan flyttas eller ändras med kort
datum. Vi hade den första live video sändning från
ett tisdagsmöte. I fortsättningen kommer sådan aktivitet att annonseras på hemsidan så möjlighet finns
att kunna se live strimad video från klubben. Efter
sändning kommer videon att läggas upp i ett bibliotek under fliken klubbtidningen. Samtliga ansvariga
kan i dag göra ändringar på ”sin” sida för att ge information om kommande aktiviteter även om det
ibland sker till taktpinnen från SM3EFS Lennart. Han
sköter det mesta på hemsidan och är hela tiden uppdaterad om vad som händer och när det händer. Så
har du några förslag eller annat som gynnar hemsidan kontakta SM3EFS

I Roy:s infoblad på 10 sidor hittar du mycket info om
hur det går till att bli QRV på D-star. Projektet som är
framtaget mellan den Japanska radiojätten ICOM och
de Japanska radioamatörerna i JARL har rönt stort intresse runt om i världen, nya sätt att använda D-star dyker upp hela tiden. En av de större fördelarna med detta
traffiksätt är överförning av tal och datafiler kan ske
över mycket stora avstånd då man använder Internet
som en stor repeater. Lär dig mer surfa på nätet ger dig
mycket information
3UQO Björn
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Klubbtidningen QRX
Som redaktör till QRX har jag många uppslag på
vad den skall innehålla och hur den skall se ut. Det
är en kul uppgift att hålla på med detta. Men som i
allt annat dyker det upp idétorka lite då och då,
det är alltså tillåtet att komma med förslag, artiklar
eller annat som kan vara av intresse om vår fantastiska hobby den är ju helt gränslös. Det vore kul
om det fanns en eller flera därute i den stora världen som vill bidraga med något.
Sidantalet är pga. portokostnader maximerat till 15
sidor

Klubbens HF Slutsteg Acom1000
Kommer ni ihåg sponsringen av klubbens nya HF
slutsteg Acom1000?
Nu har sponsortavlan kommit på plats i radiorummet.
Tavlan monterades på säsongsavslutningen inför
sommar uppehållet av SM3UQO, idé och design var
3UQO och 3EFS.

73 från redaktören.
qrx@sk3bg.se

BILDKANON
På SK3BG har vi en bildkanon. Vid nästan alla
klubbträffar är vi i behov av en bildkanon, för att
visa olika typer av presentationer. Du som har något kul eller intressant att visa lägg upp det på ett
USB minne eller ta med en CD med ditt material så
kan du enkelt visa det för alla under klubbkvällar.
SM3UQO Björn

UTGÅENDE QSL
Klubben sänder under höst omgången QSL kort
den:

Styrelsen tackar alla sponsorer och andra inblandade
i projekt.
Klubben har nu en radioutrustning som inte går av
för hackor.

20 Sep
15 Nov

Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
SM3AF Sten

QRX nr 2/2011 2011-04-15 SM3UQO

4

SK3BG:s STYRELSE
Ordförande:
SM3ESX/Christer
Sekreterare:
SM3UQO/Björn
Kassör:
SM3LIV/Ulla
Övriga styrelsemedlemmar:
SM3CER/Janne
SM3EFS/Lennart
SM3FJF/Jörgen
SM3GSK/Classe
SM3LDP/Markku
SM3NXS/Sten
Under år 2011 hålls styrelsemöten normalt andra
måndagen i varje månad, med uppehåll under juli
och augusti.
Har du något, som du vill att vi ska ta upp på styrelsemötena, så kontakta någon i styrelsen.
Du kan även använda e-post adresserna:
hq@sk3bg.se
Klubblokalen@sk3bg.se
Styrelsens planerade under 2011.
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag

110114
110207
110307
110411
110509
110613
110910
111010
111107
111212

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

Tis 5 Juli Sommaröppet

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

Kom upp på klubblokalen och läs lite ny inkomna tidningar. Drick en kopp kaffe eller te, vi
har nygräddade bullar och goda kakor.
Klubbvärd FJF Jörgen
Tis 2 Aug Sommaröppet
Kom upp på klubblokalen och läs lite ny inkomna tidningar. Drick en kopp kaffe eller te, vi
har nygräddade bullar och goda kakor.
Klubbvärd SM3FJF Jörgen
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13 Aug Specialbesök
Lördag den 13 Aug kommer SK3BG att besöka
Hemsö Fästning och få en specialvisning av hela
anläggningen. Vi kommer att få en inblick i det
kalla krigets vedermödor och hemligheter. Önskar du deltaga så är förhandsanmälan helt nödvändig. Anmäl dig till SM3ESX eller SM3FJF du
kan även nyttja hq@sk3bg.se (Se sid 10)
Klubbvärd SM3ESX Christer, SM3FJF Jörgen
21 Aug Portabeltesten
Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vår tuffaste motståndare är Sollefteåklubben. Den här
gången vinner vi eller hur? Höstomgången av portabeltest äger rum
Söndagen den 21Aug kl. 07.00-11.00 UTC.
Regler hittar du på:
www.sk3bg.se/contest

Klubbvärd Styrelsen
Tis 23 Aug Säsongsstart
Så var det dags för uppstart av höstens alla aktiviteter på SK3BG. Vi börjar med en genomgång
av portabeltesten. Vi fortsätter med Test av ferritmaterial för avstörning, SM3KYH, m.fl Demo av
SSA:s avstörningsväska
Klubbvärd SM3GSK Classe
Tis 30 Aug D-star
SM3GDT Hans kommer upp från Gävletrakten för
att inviga oss i D-Star tekniken. En spännande kväll
på klubben kan utlovas.

Klubbvärd SM3EFS Lenart

och synpunkter, men vi behöver Dig också som
bollplank för våra tankar och förslag. Vi är lyhörda
och vill försöka anpassa verksamheten, så att den
passar så många som möjlig
GÖR DIN STÄMMA HÖRD
Klubbvärd Styrelsen

Tis 13 Sept
Genomgång och diskusition om erfarenheter och
resultat av den stora Field day testen SK3BG har
genomfört under helgen 3-4 sep.
Klubbvärd SM3ESX
Del II av II.
Tis 20 Sep Teknikkväll

Det blir besök från SK3JR Östersund för att visa
projektet MKARS80. Det är en 80m SSB station.
Det har byggts ett antal av denna station i
SK3JR:s regi. Vi får del av erfarenheter och tips..
Klubbvärd SM3UQO Björn
Tis 27 Sep
QRolle, nu kommer den kväll som egentligen
skulle ha varit under våren. Vad nytt om den lilla
QRP rigen, och vad finns det för möjligheter. Vi
kommer även att titta på QRolle Light.
Klubbvärd SM3UQO Björn
Tis 4 Okt VHF Test

3-4 Sep

Om allt fungerar som det skall så kommer SK3BG
att ta upp VHF testen igen. Vi börjar 1700z och
håller på till 2110z

SK3BG kommer att köra den Europeiska Field day
under helgen 3-4 sep. Stor uppslutning av OP:s
kommer att behövas. Se sep artikel sid 10

Klubbvärd SM3EFS Lennart

Klubbvärd Styrelsen.

Tis 11 Okt Video Afton

Tis Kvartalsmöte

Tord SM3EVR kommer att visa en video om att köra
radio från främmande platser.
KLubbvärd SM3CER Janne

Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer
QRX nr 2/2011 2011-04-15 SM3UQO
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Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer
och synpunkter, men vi behöver Dig också som bollTis 18 OKT Träffkväll
plank för våra tankar och förslag. Vi är lyhörda
Inget fast program i kväll. Kom upp på en kopp kaf- och vill försöka anpassa verksamheten, så att den
passar så många som möjligt.
fe eller té, läs lite tidningar och umgås med dina
klubbkamrater.

Kommer Du?

Klubbvärd SM3GSK Classe
Tis 25 Okt Teknikkväll
SM3ESX visar landvinningar inom kommunikation på HF banden.
Klubbvärd SM3ESX Christer

Klubbvärd Styrelsen
Tis 6 Dec VHF Test
Vi fortsätter på den inslagna vägen och kör en VHF
test i klubbens regi
Regler hittar du på:
www.sk3bg.se/contest
Klubbvärd SM3ESX Christer

Tis 1 nov VHF test
Tis 13 Dec Säsongsavslutning
Vi fortsätter med VHF test från SK3BG. Vi hoppas
på nystart i testsammanhang.
Vi träffas för att kolla och visa vad som hände under
portabeltesten, hur många körde du??
Klubbvärd SM3FJF Jörgen
Klubbvärd SM3EFS Lennart
Tis 8 Nov Samband
Vi kommer att arbeta med sambandsvagnen samt
förberedelser inför vinterns ev sambandskörning
med bla. Rally. Tomas kommer att sprida ljuset
med en bra kväll i sambandets tecken.
Klubbvärd SM3MEH Tomas
Tis 15 Nov Inställt.
Vi ställer in den här kvällen och ägnar oss till att
ställa vår lokal i ordning inför kommande julfest
Den 18 nov. vidare info kommer i QRX Nr 3

Nu frågar sig vän av ordning ”vad händer med nybörjar kurser under hösten”?
Ja inget är bestämt tills nu, styrelsen ber att få återkomma med mera nyheter i QRX3. Det som dock är
fastslaget att en ny kurs typ ”Bli QRV-kurs” likande
den som drevs fram hösten 2010 och avslutades under tidig vår 2011 kommer att genomföras, styrelsen
återkommer under tidig höst om datum för denna
kurs.

Hösten SM3 möte kommer att hållas i Hos SK3BG
under hösten, inget datum är i skrivande stund bestämt. Den nya DL3 SM3GDT Hans kommer att ta
Tis 21 Nov Träffkväll
fram ett passande datum för mötet. Meddelande
kommer via hemsidan samt DL3 sidan troligen under
Inget fast program i kväll. Kom upp på en kopp kafaug
fe eller té, läs lite tidningar och umgås med dina
klubbkamrater.
Styrelsen

Klubbvärd SM3CER Janne

SM3UQO
BJörn

Tis 29 Nov Kartalsmöte
QRX nr 2/2011 2011-04-15 SM3UQO
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OBS! detta är höstens planerade program
kan ändras av olika skäl, vänligen logga in
på Bullen Söndagar för att hålla dig informerad om ändringar eller tillägg. Styrelsen
håller även hemsidan www.sk3bg.se uppdaterad.
==== ¤¤¤ ====
Det är dålig uppslutning kring den lilla fototävling
som vi utlyste i QRX 1, jag har till dags dato inte
fått en enda bild att titta på. Det vore ju synd att
inte ha kameran eller för den delen telefonen med
nästa gång det händer något på radiofronten i din
närhet.
Alltså skärpning, det måste helt enkelt finnas något
att visa för alla dina kompisar i klubben.

SK3BG Utlyser en fototävling
Syftet med tävlingen är att spegla amatörRadio hobbyn genom kameralinsen under 2011
För att vi inte ska behöva vänta till nästa vinter för
att få se alla fina bilder är tävlingen uppdelad i fyra
omgångar, en per kvartal. För varje omgång kommer en röstning att hållas för att utse etappvinnaren
och i slutet av året har tar vi fram en totalsegrare
som vederbörligen kommer att belönas.
Det finns några enkla regler:
Temat för bilderna ska vara Amatörradio
Endast medlemmar i SK3BG kan deltaga.
Max 3 (3) tävlingsbidrag per etapp och tävlande
Bilderna ska vara tagna av resp tävlande och inte
tidigare publicerade
Bilderna kommer att publiceras på hemsidan för
röstning och där visas inte fotografens namn för att
inte påverka röstningen.

Redaktören

Tävlingen går i 4 etapper:
Etapp 1 1/1 — 31/3
Etapp 2 1/4 — 30/6
Etapp 3 1/7 — 30/9
Etapp 4 1/10—31/12

En enkel lektion i planeringsstrategi
En smålänning åker till landet på några dagars semester.
Där köper han en tjur för 1000 kronor av en bonde. Han
övertalas att hämta tjuren dagen därpå. Nästa morgon
kommer smålänningen för att hämta tjuren, men upptäcker att den har dött under natten.
Han kräver pengarna tillbaka men bonden har redan
spenderat pengarna han fått för tjuren. Då beslutar smålänningen sig för att ta med sig den döda tjuren hem till
stan, till bondens stora förvåning. Efter en månad träffas
de igen och bonden kan inte hålla sig utan frågar vad
smålänningen gjort med den döda tjuren. Då säger smålänningen:
- Jag startade ett lotteri med tjuren som högsta vinst,
sålde 500 lotter för 20 kronor styck och tjänade 9 980
kronor.
- Men tjuren var ju död, är det ingen som har klagat?
Undrar bonden förvånat.
- Visst, men bara vinnaren, och han fick sina 20 kronor
tillbaka svarade smålänningen.
Slutsats: Man kan alltid vända ett nederlag till framgång.
QRX nr 2/2011 2011-04-15 SM3UQO

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

SK3BG

Styrelsen
Gm SM3UQO
Björn
Tävlingsformen är lånad från SK0QO med benäget
tillstånd från SM0FDO Lasse.
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Samband ett måste för samhället, läs vidare
om SK3BG:s sambandsvagn
Ha två utgångar en från varje panel innehållande
kabel till den antennplattform som finns på taket av
vagnen, vidare finns det från patchpanelen antenn
utgångar som går till skåpet på gaveln. Från skåpet
skall det även finnas inkommande 600ohm telefon
till två uttag i vagnen. Det finns ett snabbfäste för
högmast på ena gaveln som gör att du kan montera
en 11m mast på några minuter. Ett likande fäste
skall monteras på den andra gaveln.
Återstående grundarbeten är att komplettera målningen, montera färdigt värmesystemet, färdigställa
patchpaneler på VHF/UHF sidan som skall bytas från
TNC till BNC, belysning i vagnen måste ordnas. Det
finns även ett par ombord PC maskiner
som skall monteras in i vagnen. Vidare arbeten med fastsättning av div HF utrustning skall göras. Köksdelen skall göras färdig, en komplettering av takfönster måste
göras samt montering av takrännor. Två
genomföringar för antenner måste monteras. Arbeten med elcentralen samt säkringsutrustning skall slutföras där en drift
indikering och omkoppling sker mellan 12V
och 230V drift.
Sk3BG:s sambandsvagn har fått material
bidrag från FRO Västernorrland i forma av
div antennmaterial, el central för 12V div
kabel, fälttelefon och PC utrustning. FRO
kommer att ha en logga på vagnen för att
visa samarbetet mellan SK3BG och FRO.
Det har även sponsrats material från enskilda klubbmedlemmar
3MEH under Amatörradions dag
Text SM3UQO
Bilder 3UQO,3FJF
Högmaster i förvaringsbänken

Så här kommer vagnen att se ut färdig, design Tobias Ohlsson
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SK3BG och Portabeltesten
21 Aug och 3-4 Sep
Nu är det dags för höstens stora utmaning när det
gäller portabeltest. SK3BG kommer som vanligt att
köra den svenska delen under 21 aug från SM3CWE
Björkön, som vanligt behövs det OP:s för att köra
de få timmarna testen pågår. Sk3BG måste ju hålla
sin standard med många poäng och få wattar. Sen
kommer med säkerhet flera klubbmedlemmar att
aktivera sig från olika ställen inom närområdet. Vi
hoppas på mera
OP:s som aktiveras
sig och drar poäng
till klubben i den lilla
utmaning som vi har
med andra klubbar
inom SM3 Du ser här
SM3NXS Sten under
våromgången av
SSA:s portabeltest
på Björkön. Rig K2
ägd av SM3ESX du
hittar regler och annat matnyttigt på
Janne SM3CER:s
contessida länkad
från vår hemsida. Vi
hoppas på fint väder
och stor uppslutning under testen.

Det kommer att vara min största önskan att SK3BG
kan sätta upp en portabelstation som kan drivas under de 2 dagar testen varar med det största antalet
OP:s vi kan frambringa till aktiviteten.
SM3UQO

Sen kommer den andra stora utmaningen, nämligen den Europeiska
portabeltesten som körs under helgen 3-4 Sep. Du kan se min artikel i
QRX 4 2010 vad det handlar om.
SK3BG kommer att aktivera sambandsvagnen med tillbehör under
den här helgen och vi kommer att
vara placerade på friluftsområdet
Sidsjön där vi skall montera upp en
del master tält och generator vagn
inkl vår sambandsvagn för att köra
radio så det ryker. Det kommer att
behövas en hel del OP för att klara
det här samt att en del markservice
kommer att behövas. Under den här
helgen kommer det även att aktiveras WFF då Sidsjön finns på listan för körbart natur- Det kanske kan se ut så här i sep testen. Bilden från
vårdsområde. För att få den senaste informationen OZ9EDR portabeltest 2010
om den här aktiviteten måste du hålla koll på
SK3BG:s hemsida, samt SSA:s bulletin. Du hittar
även information på Jannes contestsida om regler
och annat.
QRX nr 2/2011 2011-04-15 SM3UQO
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Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik. Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens,
som ger tillgång till samtliga amatörradiofrekvensband.
Kursens målsättning:
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och
färdigheter som krävs, för att avlägga prov
för amatörradiocertifikat/licens.
Omfattning:
4 kursdagar fördelade över två veckoslut, med hemuppgifter
mellan de olika veckosluten.
Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i
Sidsjön, Sundsvall.
Grundkunskaper:
Grundskolans matematik för årskurs 9.

Veckoslut I

Veckoslut II

Lördag
kl 09.00 – 12.00
kl 12.00 – 13.00
kl 13.00 – 17.00
kl 17.00 – 18.00
kl 18.00 – 21.00

Pass 1
Lunch
Pass 2
Middag
Pass 3

Söndag
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass

Kursavgift:
600 kronor (vid 10 deltagare)
Deltagarantalet begränsas till 15 personer.
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.
Övriga avgifter:
Avgift för prov och utskrift av certifikat
tillkommer efter avslutad utbildning.
Utbildningskassens innehåll:
Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning
Trafikhandboken
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
Block och penna
Kursledare:
SM3ESX Christer Byström och
SM3FJF Jörgen Norrmén

Lördag
9.00 – 12.00
kl 12.00 – 13.00
kl 13.00 – 17.00
kl 17.00 – 18.00
kl 18.00 – 21.00

Övningsprovskrivning
Lunch
Pass 2
Middag
Pass 3

Söndag
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Provskrivning

Övernattning i Sundsvall:
I byggnaden bredvid Sundsvalls
Radioamatörers klubblokal
finns möjlighet till övernattning
till en billig penning.
Mer info på www.sidsjohotell.se

Just nu finns ingen planerad nybörjarkurs

OBS!
Hos SK3BG. Nytt kursprogram kommer att
presenteras under hösten. Se vidare information på hemsidan www.sk3bg.se
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BINGOLOTTO

Till Salu

S u nd sv all s R ad io am at ör e r,
Har du något till salu?
SK3BG, säljer bingolotter, för att
Ge dina klubbkamrater första tjing
delfinansiera
På vad du säljer. Sätt in en blänklubbens
kare i QRX
verksamhet.
Redaktörn

Säljes
Stöd klubbens verksamhet genom att abonnera på bingo- Före detta militär fackverksmast
brickor och få dem direkt hem i 30 meter, FMV-ELEKTRO
brevlådan.
M77:24/83, 1983-02-01.
Masten består av en bottendel och
För Dig, som vill prenumerera på nio mastsektioner, vardera 3 m.
Bingolottobrickor, är det enklast Komplett instruktionsbok 26 sidor
att Du kontaktar
medföljer.
SM3KAF/Bosse på telefon
060 - 55 29 49.
Pris 9500 kronor.
Masten är nermonterad och ligger
på marken. Köparen ordnar och
Tänk på, att alla har chansen att står för fraktkostnaderna.
vinna på sin bingobricka, medan
SK3BG ALLTID VINNER på Mer info ring SM3FJF/Jörgen på
varje såld bingolott.
mobiltelefon 070-394 17 45

Till Salu
SK3BG säljer följande
3 element antenn typ Fritzel FB33
Lägsta pris 800:Dokumentation finns
Samt en 6m galvad
Smal antennmast med ca 15 cm
sida. Hämtat och klart 300:SÄLJES
Perfekt radio för bilen, fritids-QTH
eller som reserv- eller andraradio!
Yaesu FT-857D
100 W, 1,8-50 MHz, 144-146 MHz,
430-440 MHz, SSB CW AM FM.
Svensk manual. Mycket välskött har aldrig varit monterad i bil.
LDG Z100 Autotuner
Automatisk antennavstämningsenhet), klarar 125 W, avstämmer 6 800 Ohm, 10:1 SWR ner till 1,5:1
eller mindre på 0,5 upp till några
sekunder.
CT-62
Programmeringskabel för RS-232C
(CAT Interface cable - för
rigstyrning)
Allt inkl manualer
Pris för allt: 7.000:- prutat och
klart.
SM3CER, Janne
Tel. 060 - 56 88 73, mobil
070 - 663 86 25
E-post: sm3cer@ssa.se

GLÖM INTE!

Använd micken och logga in på

SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58
QRX nr 2/2011 2011-04-15 SM3UQO
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Lite från SI9AM
Välkommen till SI9AM
Syfte
Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda,
Sweden, är att kunna erbjuda sändaramatörer, som besöker den Thailändska paviljongen, att på plats kunna köra radio med specialsignalen SI9AM.
Resumé våren 2011
SI9AM Årsmöte lördagen den 9 april
I år hade vi åter igen valt Holmstagården som samlingspunkt och starttiden var kl 09.30. Vi startade med kaffe och
smörgås och social samvaro.
Kommunalrådet i Ragunda
Ordföranden SM3CVM/Lars hälsade alla varmt välkomna och riktade ett speciellt välkommen till Kommunalrådet
i Ragunda kommun, Terese Bengard. Terese berättade om kommunens kommande planer och tankar när det gäller utvecklingen av den Thailändska paviljongen och paviljongsområdet.
Skype-QSO
Vi kontaktade ON6UQ/Marcel via Skype och han berättade om sitt och ON4ACA/Jef besök på SI9AM och hur de
uppskattar dels besöksstationen men även omgivningarna och den härliga miljön i Utanede.
Bildspel och demonstration av besöksstationen
För de som valde att stanna kvar i årsmöteslokalen visades därefter ett bildspel om föreningens 10-års jubileum från
den 24 juli 2010.
SM3CVM/Lars, SM3FJF/Jörgen och SM3LIV/Ulla visade Terese Bengard besöksstationen. Vi körde några
QSOn för att visa hur en radiokontakt går till. Bland annat körde vid HB9BHD/Erik som är en svensk sändaramatör
boende i Schweiz. Mikrofonen lämnades över till Terese som körde sitt livs första radiokontakt med HB9BHD/Erik och
Terese tyckte var både roligt och intressant.
Lidens Tidning
Under demonstrationen fick vi även besök redaktör Arne Johansson, som skriver för Lidens Tidning. I juninumren
kommer det ett reportage om SM3BQC/Arne och om den unika besöksstationen SI9AM.
Årsmötet börjar
Klockan ett startade årsmötesförhandlingarna.
Val
Till ordförande för årsmötet valdes SM3CVM/Lars, till sekreterare SM3ESX/Christer och till justeringsmän
SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen.
Rapport över det gångna året
SM3CVM/Lars gick igenom verksamhetsberättelsen och SM3LIV/Ulla redogjorde för resultat- och balansräkningen för 2010. Därefter följde en del val till styrelsen. Årsmötet avslutades och SM3CVM/Lars tackade alla för fint
arbete under det gångna verksamhetsåret.
Årsmötesdagen avslutades med ett kort styrelsemöte.
Närvarande under årsmötet
SM3BQC/Arne, SM3CVM/Lars, SM3EFS/Lennart, SM3ESX/Christer, SM3EXM/Erik, SM3FJF/Jörgen, SM3FZL/Rolf,
SM3GFN/Ingvar, SM3GHE/Nils, SM3GHN/Jan-Bertil, SM3LIV/Ulla, SM5SIC/Göran, SM3SZW/Sven-Henrik, SM3YKF/
Kent.

Vid pennan, SM3FJF/Jörgen

2011-04-20 Gästbesök på SI9AM
SI9AM besöktes under ett dygn av ON6DC/Maurice De Caluwé
2011-05-03 Studiebesök på SI9AM
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, arrangerade en av vårens träffkvällar till Utanede. Nio klubbmedlemmar deltog på
SI9AM, för att på plats få information och demonstration hur man kör amatörradio från SI9AM. Ett mycket trevligt
initiativ tyckte klubbmedlemmarna SM3BQC/Arne, SM3EXM/Erik, SM3EXS/Christer, SM3HFD/Håkan,
SM3SJN/Kent, SM3UQO/Björn, SM3YKQ/Tor. Demonstrerade gjorde SM3CER/Janne och SM3FJF/Jörgen.
2011-05-08_08 Arbete på SI9AM
Lördag och söndag den 7-8 maj träffades sändaramatörer från Sundsvall, Hammarstrand och Östersund, för att under två dagar arbetade med att bland annat färdigmontera WARC Spiderbeamen samt gräva för mastfästen. Det
som återstår är att montera mast, rotor och att därefter få Spiderbeamen på plats och hissa upp beamen på ca 20
meters höjd. Samtidigt arbetades det med att göra i ordning dataprogram för att kunna köra digitala QSOn via ljudQRX nr 2/2011 2011-04-15 SM3UQO

13

kortet SignaLink.

Kommande aktiviteter
2011-06-11
Arbetslördag på SI9AM. Färdigställande av mast, rotor och WARC Spiderbeam.
2011-07-19
Öppet hus på SI9AM och firande av ”King Chulalongkorn Day”. Mer info på www.si9am.se
2011-09-08_13
Vi hälsar DL7ULF/Axel och DL7VMM/Peter varmt välkomna till SI9AM.
2011-09-17_18
SAC Contest från SI9AM. Vill du ingå i Contestteamet kontakta SM3FJF/Jörgen snarast.
2011-10-23
Öppet hus på SI9AM och firande av
”King Chulalongkorn Memorial Day”.
Mer info på www.si9am.se
2011-10-26_11-02
Våra vänner i Belgien ON4ACA/Jef
och ON6UQ/Marcel som besökt oss
tre gånger tidigare har just meddelat
att de återigen kommer att aktivera
SI9AM bland annat under CQ World
Wide DX Contest SSB den 29-30 oktober.

SI9AM är QRV på följande frekvenser
CW: 1817, 3517, 7017, 10117,
14017, 18077, 21017, 24897, 28017
kHz.
SSB: 1840, 3760, 7060, 14210,
SM3CER Janne demonstrerar hur man kör en pileup på SI9AM
18160, 21310, 24960, 28510 kHz.
FM: 145.550 MHz och på SI9AM-repeatern 145.612,5 MHz.
På vår webbplats www.si9am.se återkommer vi fortlöpande med information våra aktiviteter under jubileumsåret.
Du kan även se bilder från de aktiviteter, som har förekommit.
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.

Bokning av SI9AM
För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen på telefon 060 - 313 25 eller SM3CVM/Lars på telefon 063 - 850
09.

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.
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen
QRX nr 2/2011 2011-04-15 SM3UQO
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SM3UQO:s länklista
www.i1wqrlinkradio.com
//websdr.ewi.utwnde.nl

Det är en länklista som jag funnit innehåller det mesta
en Ham kan önska, den verkar också var uppdaterad
mycket bra.
Här har du en sida med SDR (soft radio design) som är
online, du kan se dina egna signaler.

www.Ac6v.com

En sida med mycket information för alla.

www.hamuniverse.com

Alltiallo sida har finns mycket godis.

www.ledbutik.se

Det är populärt med lysdioder, här finns det mesta. Skall
du göra en egen lampa eller har du ideér här finns det
du behöver.

Youtube.com

Börja med att söka på Hamradio ”du kommer att bli
överraskad

Brugtgrej.dk

Förmodligen en av de större loppis sidor med radio
Och elektronirelaterat i Norden.

http://www.powabeamantennas.com/

Är du ute på att bygga små antenner för VHF/UHF här är
en sida med mycket idéer

www.sk7hw.org

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

Www.satsleuth.com

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

NYBLIVEN SÄNDARAMATÖR ELLER
DU SOM INTE BESÖKT KLUBBEN PÅ LÄNGE
Du som är nybliven sändaramatör, eller du som
inte besökt klubben på länge, här är lite info du
kanske söker.

frågor är du alltid välkommen att ställa dem via
SK3BG:nytt eller du kan använda e-mail via
hq@sk3bg.se. Du kan även använda de e-mail
adresser du hittar på hemsidan.

Du finner alltid information om aktiviteter vad som
pågår, och vad som kommer att ske på
www.sk3bg.se.
Du kan alltid lyssna på ”Bullen” via RV58 SK3BG:s
repeiter. Efter den normala SSA bulletinen kommer
det alltid ett SK3BG:nytt som ger dig information
och nyheter som rör klubben. Har du ytterligare
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