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SK3BG PÅ HEMSÖFÄSTNING 

Efter en kortare planeringstur till Hemsö fästning av 
SM3FJF Jörgen och SM3UQO Björn och en träff 
med Christer Sefbom som är drivande chef på an-
läggingen bestämdes att en inbjudan till klubbmed-
lemmarna i SK3BG skulle ge många chansen att se 
denna pärla. Anläggningen är öppen under den 
normala turistsäsongen och besöks av 1000 tals 
turister varje vecka. Vi blev 24 st som nappade på 
inbjudan och den 13 Aug var vi där, en guidad  vis-
ning av hela anläggning där hela gänget lotsades 
igenom kalla krigets hemligaste anläggning i Sveri-
ge. Över 300 soldater och  befäl fanns i anläggning-
en  som kunde vara självförsörjande under 90 da-
gar. Anläggningen som betecknades som super-
hemlig togs ur drift 1989 då 
Man i princip låste dörren 
Och gick hem. Allt som finns 
I berget är helt orörd från 89  
Fram till 2006 då allmänheten 
Fick chansen att se det hela. 
Vi skulle igentligen också 
Fått en  inblick i hur det var 
Att sköta radio från  fortet 
Men av personliga skäl blev 
Den delen avlyst. Vi hade  
Guiden Pontus som med stor 
Säkerhet ledde oss genom 
De olika stadier som fortet 
Genomlevt sen det började 
Byggas under början av 50 
 talet. Anläggningen har  
”sålts ut” av div spioner under 
 60 och 70 talet och en del 
 mycket dyra ombyggningar fick genföras för det 
hela skulle kunna fungera under en kris. Det är 
med storvördnad man går in i det heligaste som vi 
hade under kalla kriget, att tänka sig här levde så 
många människor under  lång tid i total isolation 
och till och från under skarpa skeenden av världs-
historien (Cubakrisen Pragvåren) bara för att näm-
na några. Tekniken från 60-70-80 talet sitter i väg-

Och man känner igen mycket av det som är monte-
rat runtomkring. En kul grej SM3GSK har med hjälp 
av SM3NXS tillverkat en ljudkuliss som finns i  
stabsrummen med ett hemligt meddelande inbyggt.  
Då vi vi inte fick den utlovade genomgången med 
signaltekniker så fick vi efter lunchen extra bonus i 
form av en gratis genomgång av Minstationen vid 
Havstoudd som nyligen öppnats efter att en nöd 
utgång har tagits upp i berget. Här fanns en min-
spärr i ingången till Ångermanälven med kanoner 
och en större radaranläggning, allt i orört skick. 
Den personal som fanns här kunde också isoleras 
under en längre tid med eget kök och egen el osv. 
Det fanns även plats utanför i älven  för en liten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkering för ubåtar i uläge. Det finns säkert många 
historier under dessa år av kalla kriget som skulle 
vara kul att höra från de personer i närområdet 
som gjorde sin värnplikt här. Det finns motsvarande 
anläggningar i andra länder bla. Steves fortet i vårt 
granland Danmark. Det öppnades för allmänheten 
2008 och var NATOS bevakning av Östblockets 
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Fartygs rörelser från Östersjön 
och ut i Atlanten. Det fanns även 
där stora kanoner 150mm som 
monterades under slutet av 50 
talet, som kuriosa kan nämnas att 
dom kommer från ett tidigare 
slagskeppet i den Tyska krigsma-
rinen med ingraverade hakkors 
och allt. Anläggningen är helt ut-
huggen ur sand-stensklipporna  
vid Stevens och ser hela Öresund  
mot den Svenska kusten den 
täcker även del av lillaBält, du hit-
tar mer info om dessa enheter i 
det kalla kriget på 
www.hemsofastning. Se och  
www.stevensfortet.dk. Det finns 
flera bilder upplagda på sk3bg:s 

hemsida. 
SK3BG harblivit inbjudan att under 2012 använda 
något av forten för att köra en fieldday och utnyttja 
de möjligheter till inkopplingar som finns, det kom-
mer mera i kommande QRX och SK3BG nytt. Ett 
mycket uppskattat möte med teknik och umbäran-
den under det kalla kriget fick vi, för dom som inte 
fanns med rekommenderas ett besök under kom-
mande säsong. 
 
Vid pennan  SM3UQO Björn 

Stridsledning för Luftvärnet 

3FJF i signalverkstaden 

Intreör från stridsledning 

Den sk Wnnwerströmsporten 

 

Foten SM3FJF 
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INBJUDAN VINTERFEST 
  

Sundsvalls Radioamatörer inbjuder Dig till vinterfest. 
Din respektive är också varmt välkommen. 

 

  

                                                                      DATUM: 
                                                     Fredag den 18november 2011 
 

KLOCKAN: 
19.00 i klubblokalen i Sidsjön 

 
PÅ PROGRAMMET: 

Vi börjar med en välkomstdrink och fortsätter med en buffé. 
  

Under kvällen anordnas  ett lotteri. 
  

PRIS:  
Ca 250 kronor/person.  

I priset ingår välkomstdrink, buffé med öl/vatten samt kaffe och kaka. 
  

Under kvällen kommer dessutom öl och vin att säljas till självkostnadspris. 
  

ANMÄLAN:  
Ring eller maila din anmälan till SM3ESX, Christer Byström  

telefon 060-56 12 85  eller mail sm3esx@telia.com 
  

Sista anmälningsdag tisdag den 7 november.  
I vår bokningsbekräftelse kommer vi att ange exakt belopp för festen. 

Betalning för vinterfesten ska göras till klubbens PlusGiro 79 16 23-2 senast den n 15november.  
Kom ihåg att ange din amatörradiosignal/namn.  

  
           Begränsat till 35 platser, så först till kvarn gäller för vinterfesten. 

Anmälan är bindande! 
 VARMT VÄLKOMNA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



QRX nr 2/2011  2011-04-15   SM3UQO                                                                                                                      4 

 

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 höst omgången  QSL kort 

den: 
 

 
 
 

20 Sep 
15 Nov 

 
 
 
 

Glöm inte att frankera  
med QSL-märke. 

 
SM3AF   Sten 

BILDKANON 

UTGÅENDE QSL 

 

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 

sidor 
 

73 från redaktören. 
qrx@sk3bg.se 

 

Lite kort om hemsidan. Hemsidan förbättras ständigt 
nya saker kommer upp hela tiden. Det som är myck-
et 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 an-
svariga 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 hem-
sidan kontakta SM3EFS 

Klubbtidningen QRX Hemsidan SK3BG 



QRX nr 2/2011  2011-04-15   SM3UQO                                                                                                                      5 

 

 

 
 
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 

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: 
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 styrel-
semötena, så kontakta någon i styrelsen. 
 
Du kan även använda  e-post adresserna: 
 
hq@sk3bg.se 
Klubblokalen@sk3bg.se 
 
 
Styrelsens planerade  under 2011. 
 
Måndag 110114 
Måndag 110207 
Måndag 110307 
Måndag 110411 
Måndag 110509 
Måndag 110613 
Måndag 110910 
Måndag 111010 
Måndag 111107 
Måndag 111212 
 
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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Tis 4 Okt VHF Test 
 
Om allt fungerar som det skall så kommer SK3BG 
att ta upp VHF testen igen. Vi börjar 1700z och 
håller på till 2110z 
 
Klubbvärd  SM3EFS Lennart 
 
 
Tis 11 Okt Video Afton 
 
Tord SM3EVR kommer att visa en video om att köra 
radio från främmande platser. 
 

KLubbvärd SM3CER Janne 
 
 
 
Tis 18 OKT Träffkväll 
 
Inget fast program i kväll. Kom upp på en kopp kaf-
fe eller té, läs lite tidningar och umgås med dina 
klubbkamrater. 

 
 
Klubbvärd SM3GSK Classe 
 
 
Tis 25 Okt Teknikkväll 
 
SM3ESX  visar landvinningar inom kommunika-
tion på HF banden. 
 
 
Klubbvärd SM3ESX  Christer 
 
 
Tis 1 nov VHF test 
 
Vi fortsätter med VHF test från SK3BG. Vi hoppas 
på nystart i testsammanhang. 
 
Klubbvärd SM3FJF  Jörgen 
 
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 
 
Styrelsen 
 
Tis 21 Nov Träffkväll 
 
Inget fast program i kväll. Kom upp på en kopp kaf-
fe eller té, läs lite tidningar och umgås med dina 
klubbkamrater. 
 
Klubbvärd SM3CER Janne 
 
 
Tis 29 Nov Kartalsmöte 
 
Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer 
och synpunkter, men vi behöver Dig också som 
bollplank för våra tankar och förslag. Vi är lyhörda 
och vill försöka anpassa verksamheten, så att den 
passar så många som möjligt. 
 

Kommer Du? 
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 13 Dec Säsongsavslutning 
 
Vi träffas för att kolla och visa vad som hände un-
der portabeltesten, hur många körde du?? 
 

Ja här tar höstens program på SK3BG slut för 
2010 det kommer som vanligt ett mellandagsmö-
te men mer om det längre fram. Idag så dricker 
vi kaffe/the samt minglar lite inför julhelgen, 
varmt välkomna. 
 
Klubbvärd Styrelsen 
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Inbjudan till Höstmöte Distrikt 3 

 

 
DL3 inbjuder härmed SSA-anslutna klubbar och dess medlemmar inom distrikt 3 till ordinarie höstmöte. 

Denna gång träffas vi i Sundsvall. Tillsammans med lokala klubben SK3BG hoppas vi på stor uppslutning från hela 
distriktet. 

Datumet blir lördagen 22 oktober, vi startar kl. 09.30 med fika och lite försnack. 
 

Platsen för höstmötet blir SK3BG:s klubblokal, Paviljongsvägen 11 I Sidsjö ca 100 meter från Sidsjö hotell.  

 
I samband med mötet kommer ett par intressanta föredrag att hållas, mer info om detta kommer senare. 

 

  
Har Du något som du vill ha med på mötet? En åsikt, en fråga eller kanske någon revolutionerande idé inför framti-
den? Något som för hobbyn och distriktet framåt?  

Kontakta i så fall DL3,  sm3gdt@ssa.se, senast 2011-09-31, nu har du chansen att påverka.  

  
  

Beräknad sluttid för mötet är kl. 15.00. 
Välkomna till Sundvall 

Vägvisning och incheckning genom SK3BG via RV58/R5 (145,725 MHz). 
Vägbeskrivning finns på www.sk3bg.se/hitta-till-oss.html 
 
 

73 de DL3 - Hans/SM3GDT 
(2011-08-02) 

Prel. Förslag till Dagordning 

Höstmöte Distrikt 3 Sundsvall i oktober. 
Kl. 09.30 Fika 

Kl. 10.00 Upprop 

1) Mötets öppnande 

2) Fastställande av dagordning 

3) Val av ordförande, sekreterare samt justeringsman för mötet 
4) Föregående protokoll 

5) Information om, till och från SSA 
6) Aktuella distrikt-3-frågor 

7) Fråga om fasta vice DL3, en per län? 

8 Rapport från klubbarna i distriktet 
9) Övriga frågor 

10) Nästa möte 
11) Mötets avslutande 

 

  
Vi beräknar att hela evenemanget avslutas vid 15-tiden. 
 
  

73 de DL3 - Hans/SM3GDT 
(2011-08-02) 

SM3 MÖTE I SUNDSAVALL 
 

Hos Sundsvalls radio amatörer 

mailto:sm3gdt@ssa.se
http://www.sk3bg.se/hitta-till-oss.html
http://www.sk3bg.se/hitta-till-oss.html


QRX nr 2/2011  2011-04-15   SM3UQO                                                                                                                      8 

 

 
En enkel lektion i planeringsstrategi 

 
En ung kille kommer in på apoteket och ber apote-
karen om en kondom. Han tycker det är lite pin-
samt och känner att han vill förklara sitt köp för 
mannen i kassan. 'Min flickvän har äntligen bjudit 
hem mig på middag och jag är säker på att om allt 
går bra kommer jag att tillbringa natten med hen-
ne.' Innan han betalar ångrar han sig och frågar 
efter en kondom till.  
 
Han förklarar:  
 
- Min flickväns syster flörtar med mig ibland, jag är 
säker på att hon gillar mig, kanske har jag tur även 
med henne i kväll.  
 
Han tar upp plånboken men betalar för tre kondo-
mer samtidigt som han förklarar för receptarien:  
 
- Min flickväns mamma är relativt ung och snygg, 
jag tror att hon tycker om mig och jag kan faktiskt 
ha möjlighet med henne OCKSÅ.  
 
Kvällen kommer och alla sitter samlade runt mid-
dagsbordet och det första som händer är att dom 
ber en bordsbön. Efter bönen tar alla upp besticken 
utom den unge killen som fortsätter att be. Efter 
några långa minuter knuffar flickvännen på honom 
och säger:  
 
- Jag visste inte att du var religiös.  
 
Då svarar killen:  
 
- Och jag visste inte att din pappa är apotekare..  
 
Slutsats: Prata inte om dina strategiska planer 
med främlingar, hela organisationen kan kollapsa. 

 
 
 
Syftet med tävlingen är att spegla  amatör- 
Radio 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 kom-
mer 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. 
 
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 
 
Bilder läggs ut på vår hemsida där publik röstning får 
fram den bästa bilden.  Slutresultat kommer att re-
dovisas på SK3BG:s årsmöte 2012. De 3 bästa bil-
derna 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 
 

SK3BG Utlyser en fototävling Det är dålig uppslutning kring den lilla fototävling 
som vi utlyste i QRX 1, jag har till dags dato inte 
fått mer än en enda bild att titta på. Det vore ju 
synd att inte ha kameran eller för den delen telefo-
nen med nästa gång det händer något på radio-
fronten i din närhet. 
 
Alltså skärpning, det måste helt enkelt finnas något 
att visa för alla dina kompisar i klubben. 
 
Redaktören 
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Under början av höst säsong-
en har SK3BG:s sambnads-
vagn varit i hetluften riktigt 
ordentligt. Det började med 
att SK3BG som vanligt ställde 
upp och körde höstomgången 
av SSA portabeltest ute hos 
SM3CWE Ove vid hans som-
mar residens Björköviken. 
Här fanns visserligen inte 
vagnen med men väl några 
medlemmar från klubben en 
liten K2 en trådantenn samt 
glada tillrop. Det kördes 50 
QSO på 80-40m både CW 
och SSB med klubbens signal 
SK3BG/P OP:s SM3EVR samt 
SM3ESX markservice 
SM2CWE 
 
SM3LIV och SM3FJF hade dragit till skogs i Indlstrak-
ten med två riggar och två antenner, som Jörgen 
påpekade var det kallt men TRX värmde lite med 42 
QSO för Ulla och 20 för Jörgen 
 
SM3YRC Curt satt i sin husvagn någonstans åt Tim-
råhållet, i skrivande stund okänt hur många QSO:n 
det blev, men med det extra batteri av mickar måste 
det ha blivit många. 
 
SM3SJN och SM3KYH hade dragit till skogs mellan 
Kovland och Holm, det är även här okänt hur många 
QSO:n det blev 
 
Men det blev bilder från portabeltesten 

Foto SM3ESX,, FJF och YRC 
 

SK3BG:s Sambandsvagn i hetluften under SSA:s  porta-
beltesten, fyrhelgen  samt RSGB Fieldday 
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SK3BG:s Sambandsvagn i hetluften under SSA:s  porta-
beltesten, fyrhelgen  samt RSGB Fieldday 

Den 20 Aug var det dags att dra fram vagnen och 
alla tillbehör för att nu skulle det köras radio ute på 
Lörudden. Man började redan på fredagskväll att 
montera generatorvagn, med 24 meters teleskp-
mast samt klubbens vita tält för att dagen efter 
montera ytterligare en 24 meters teleskopantenn 
med en 2m kryssyagi på toppen. Klubbens sam-
bandsvagn kom dit på lördag morgon. Med allt 
monterat och klart gick det första QSO:t kl 1000. 
Det monterades ytterligare antenner bla. VHF efter-
som klubben har aviserat aktiviteten på de båtklub-
bar som finns i närområdet. Det här var den första 
gången som vagnen fick göra tjänst och allt materi-
al kunde testas av ordentligt. Klubben kommer ju 
att att köra den Europeiska portabeltesten under 24 
timmar i början av Sept och vi fick nu tillfälle att 
riktigt syna av materialen. Under de timmar som 
testen håller på kördes det  ca 250 QSO:n från Lö-
ruddens fyr som nu har det officiella numret SE-
0050. Under dagen passerar det  en hel del gäster 
som ställer frågor om vad vi håller på med och med 
vem vi snackar med. Det är alltid kul att kunna ge 
information om en hobby som spänner över hela 
världen. Det följer en bildkavalkad från både Lörud-
den samt RSGB Fieldday på de följande sidorna. 
 

RSGB Fieldday hölls under 24 timmar på 

Sidsjö  friluftsområde närmare bestämt på planen 
framför liftstationen. Klubben  bestämde redan i 
våras att ett försök att köra den testen skulle göras 
och att man skulle använda de nya resurser i form 
av sambandsvagn,  Generatorvagn teleskopmaster 
som kommit klubben till del under året. Jag själv 
besökte ju under 2010 den Danska klubben 
OZ9EDR under testen och tycker att den gav mer-
smak både som teknisk utmaning och en bra anled-
ning att kunna köra radio i en pileup. Det blev ju en 
del planering inför det här stora evenemanget och  
många klubbmedlemmar har ställt upp både som 
tekniker och radio OP:s. Eftersom det ingår i regler-
na att inget får vara uppbyggt i förväg så startar 
man från början vid soluppgången med transport 
av material samt uppbyggningen av radiostationen. 
Generatorvagn med  24m teleskopmast placerades  
bakom en jordvall så att ljudnivån från Generatorn 
inte skulle störa för mycket, vår sambandsvagn blev 
placerad ca 50m därifrån, ytterligare mastvagn kom 
att monteras ca 30m söder om sambandsvagnen. I 
toppen på generatorvagnens mast monterades en 3 
bands beam, och i den andra masten monterades 
det två dipolantenner samt en 2M kryssyagi. 

Klubbens mat och fikatält fick en egen plats alldeles 
bredvid vår SBV (sambandsvagn) och strax före star-
ten av testen var vi färdiga med monteringen , det 
har tagit  ca 6 timmar. 
En liten snabblunch intas och så brakar det loss, vi 
har delat oss i arbetslag när det gäller radiokörandet 
i ca  4 timmars skift och det visar sig vara en bra 
lösnig. Vi kan köra på samtliga tillåtna band med 
våra antenner, men som vanligt stannar de flesta på 
20m bandet som var öppet under större delen av 
dygnet. Fram på morgon kulan upptäcktes det ett fel 
på  en av våra dipoler så ett snabbt byte fick göras 
och upp kom en G5RV den fungerade bra. Vad felet 
med den andra dipolen bestod av  har inte blivit ut-
rett, det kan ha varit så simpelt som ett fel med ma-
tarkoaxen. 
Det blev väl inte mycket sömn under natten för en 
del, men radion den gick hela tiden. 
 Fram på lunchtid på Söndag tog dieseln slut i gene-
ratorn så en löpare fick sändas ut lite snabbt  med 
en dunk för att fylla på. SBV har ju batteridrift så 
inga avbrott störde radiotjänsten. Vi har i vagnen en 
datalog med ett par IBM laptops så loggningen av 
kontakterna kunde skötas rationellt och utan  kons-
tigheter det blev tillslut 518 kontakter.  
Vad lärde vi oss om den här fieldday testen? Att  det 
finns en Murphy i varje hörn det vet vi sen gamalt, 
men jag tror på lite mera planering dels på den tek-
niska sidan men även på personalsidan. Det skall väl 
inte stickas under stol med att nog kändes det lite 
kort om OP:s ibland. Jo men SBV då? Ja vagnen 
skötte sig fint, vi hade tur med vädret och vi behöv-
de inte frysa. På den tekniska sidan behövs det mer 
antennkabel, vi upptäckte att det under dygnet blev 
en bristvara så har du koax ligger och dräller tar vi 
gärna hand om den till SBV behov. Kommande arbe-
ten med vagnen blir att prioritera värmen samt köks-
delen efter vi fått det nya taket på plats. Även att 
montera en del fasta GP antenner för VHF delarna. 
Följ med och titta på lite bilder på de följande sidor-
na. 
 
Ha en skön höst 
SM3UQO 
 
Bilder och en deltexter SM3FJF SM3UQO 
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HJär ser du generatorvagn med tillhö-

rande 24m  teleskopmast. Vagnen in-
nehåller även allt nödvändig montage-

utrustning för masten. SA3AWT Pelle 
agerar dragbil max 30km/t 

SM3MEH Tomas monterar 3 

bands beam på masten. OBS  
masthuvud är roterbar både 

horisontellt och vertikalt me-
delst handkraft från marknivå. 

Förhoppningsvis skall vi ersät-

ta snörena i rotorn med en 
elektrisk motor så man inte 

behöver gå ut från SBV för att 
ändra riktning. 

Det börjar bli kväll och dunklet sänker sig över montage-

platsen då Tomas startar upp generatorn för att ge  en 
stunds ljus till fredagens sista delmontering innan vi åker 

hem för att samla krafter inför Lördagens radiokörande. 
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SA3AWT Pelle anländer lördag mor-

gon med vår andra mastvagn som 
skall förses med en 2m kryssyagi. En 

utbildning kommer att ske under vå-
ren  för att ge alla en möjlighet att 

låna SBV med tillbehör för att köra en  

test eller bara vara aktiv på banden. 
Det kommer mera info under höst 

och början på 2012. 

SM3MEH anländer med SBV som ställs  så 

nära fyrens som möjligt. SBV  har egna anten-
ner för VHF bandet och vi kan snacka med  

Stockholm radio och eventuella  hobbyseglare 
som drar förbi 

En imponerande syn SK3BG  på  utflykt 

på Lörudden med 2 st master på 24m 
med monterade antenner  på handstyr-

da rotorer. Det är inte alla klubbar i 
Sverige som kan ställa upp med detta. 

Dessutom är vi självförsörjande på El-

kraft 

SM3LIV Ulla var en av flera som kör-

de SK3BG/P den här fyrhelgen på 
Lörudden som dagen till ära också 

fått ett fyrnummer nämligen  
SE0050. Det kördes ca 250 qso:n 

från lörudden och det kom mycket 

folk för att titta på vår aktivitet. Det 
är absolu mersmak på det här, en kul 

dag på jobbet!!! 
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2011-09-03 kl 0900 tåget 

står utanför Sidjöområdet i 
väntan på att alla samlas 

för att åka in på området. 
Nu väntar ca 6 timmars 

hård körning för att få 

SK3BG/P monterad och 
QRV inför RSGB testen som 

skall gå från 1500-1500 
dagen efter. 24 timmars 

radiokörande väntar 

Generator/mastvagn ställs bak-

om en lämpligt placerad jortd-
hög för att dämpa ljudet från 

generatorn i möjligaste mån. 
Masten förses med en  3 bands 

beam. 

SA3AWT som vanligt hårt arbetande mast 

förman vid mast 2 som skall bära en  kryss-
yagi och två tråd dipoler 

Hela härligheten monterad och 

klar, längst bak mast ett med 
beam på rotor, sen kommer 

SBV strax nedanför  mast 1 
med 2m samt två dipoler och 

som kyrkan mitt i byn mat och 

fikatältet med bord och stolar. 
Vi hade ju nyckel till området 

och det fanns tillgång till både 
toalett och vatten. Tältet inne-

håll även en kaffemaskin och 
vanlig rundradio som användes 

via liten fmsändare som moni-

tor till vad som hände i SBV 
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Jörgen 3FJF hade sett till att information kom upp på de 

olika anslagstavlor runt om Sidsjön. En enklare lunch 
med hjälp av grillen innan vi började köra radio. Det 

gällde att ta vara på stunderna när dom kom. Vi hade 
vädrets makter med oss strålande sol och ingen vind 

samt hyfsad temperatur. 

SM3NXS Sten samt SM3UQO var bland de för-

sta som bemannade stationen, vi använde oss 
av laptop och loggprogrammet TR4W 

24 timmar senare och lite möra i 

huvudet har vi packat samman 
SK3BG/P i sina lådor och fack. Det 

blev 518 QSO:n att föra in i loggen. 
Här är några av OP och tekniker 

gänget 

SM3FJF, SM3ZBB, SM3UQO, 
SM3LDP, SA3BDR, SM3HFD, 

SA3AWT, SM3MEH samt SA3AWZ 
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Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik. Ut-
bildningen 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.  
 

 
 
   Utbildningskassens innehåll: 
   Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning 
   Trafikhandboken 
   Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn 
   Block och penna 

 

   Kursledare:   
   SM3ESX  Christer Byström och  
   SM3FJF   Jörgen Norrmén 

Kursavgift:                                     Övernattning i Sundsvall: 
600 kronor (vid 10 deltagare)                         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. 
Övriga avgifter:    
Avgift för prov och utskrift av certifikat                  Mer info på www.sidsjohotell.se 
tillkommer efter avslutad utbildning. 

      Lördag   
      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  
      kl 08.00 – 12.00 Pass 1 

      kl 12.00 – 13.00 Lunch 

      kl 13.00 – 17.00 Pass  

     Lördag             
     9.00 – 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   
     kl 08.00 – 12.00 Pass 1 

     kl 12.00 – 13.00 Lunch 

     kl 13.00 – 17.00 Provskrivning 

     Veckoslut  I   21 –22 Jan 2012                        Veckoslut II 18—19 Feb  2012 
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BINGOLOTTO 

Sundsval ls  Radioamatörer, 
SK3BG, säljer bingolotter, för att 
delfinansiera 
k l u b b e n s 
verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
Stöd klubbens verksamhet ge-
nom att abonnera på bingo-
brickor 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. 

134-174Mhz, 400-470 Mhz 
mycket  
liten pocketradio 2 WATT! 
 
Radio som är lätt att ta med 
sig. 
Levereras förprogrammerad 
med VHF/UHF-reapeterkanaler 
 

FM-radio 105.500 
 
Kortfattad fakta 
2 Watt 
99 kanaler 
15 kanaler för FM 
50 CTSS och 104 CDCSS to-

ner 
Inbygd VOX 
1750 hz ton för repeater 

trafik 
FM Radio 87.0-108.0 Mhz 

(lyssna) 
Ledlampa 
Vikt 120g 

 
Ring Markku / 3LDP 
 072 2165252 
 
Det finns nu tillgängligt för Uv-3R 
följande..  

1. USB/bil laddare  
2. USB-datakabel med tillhöran-

de  driver och program.  

3. HM-100 högtalarmikrofon( är  just 
nu på flyget på väg hit men  lär kom-

ma först nästa vecka efter all tull och 
annan hantering på Arlanda..  

 

 

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:- 

Till Salu 

GLÖM INTE! 
Använd micken och logga in på 

 

SSA-Bulletinen och 
SK3BG-nytt 

Söndagar kl 21.00  på RV58 

 

 

 600 SEK 

Finns i  

lager 
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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 paviljong-

en, att på plats kunna köra radio med specialsignalen SI9AM. 

 

 
Resumé sommaren och hösten 2011  

 
King Chulalongkorn Day 

Minnet av kung Chulalongkorns besök den 19 juli 1897 i Utanede firas varje år med en ceremoni vid statyn av kung-

en, som finns inne i den Thailändska Paviljongen.  
 

Ceremonin 
Solen sken från en klarblå himmel när processionen från entrébyggnaden till den Thailändska Paviljongen startade. 

Alla thailändskor var klädda i sina vackra dräkter och de flesta i processionen hade gåvor eller blommor att överläm-

na. De som inte hade några blommor att lägga vid Chulalongkorns staty fick thailändska pappersflaggor att sätta 
ner. 

 
Öppet Hus 

På SI9AM hade vi öppet hus och visade vår besöksstation för intresserade. Vi körde ett antal kontakter på 20 meter 
mestadels europeiska stationer. 

 

Antennarbeten 
Under sommaren har vid några tillfällen arbetsmöten arbetats med att färdigställa SpiderBeamen för 10-18-24 MHz. 

Det som nu återstår, är att montera beamen på mastfoten och därefter veva upp den till ca 22-24 meters antenn-
höjd.    

 

Besökande sändaramatörer nu i sommar-höst 
 

9-10 juni 
DB5WC/Gerd  med XYL besöker SI9AM på sin husbilssemester 

  
17-21 juni 

ON4AWT/Fons med XYL besöker SI9AM på sin campingsemester 

 
8 - 12 september  

DL4ULF/Axel och DL7VMM/Peter besöker SI9AM. De kör ca 3000 QSO:n. Axel och Peter hinner dessutom med 
att titta sig runt i Ragunda kommun, innan de åker söderut via SJ9WL Morokulien. Hinner besöka Göteborg och där-

efter tar de färjeturen Trelleborg-Sassnitz för att därefter köra tillbaka till Berlin. 

 
17 och 18 september  

Contestteamet SM3EAE/Lars och SM3CER/Janne fanns på plats för att köra SAC, Scandinavian Activity Contest, 
CW-delen. Det blir ca 1.560 QSO:n och 801.588 poäng.  

 

8 och 9 oktober 
SM5SIC/Göran gästar SI9AM och deltar i SAC Contest, SSB delen. Göran kör ensam ca 965 QSO:n 

 
27 oktober – 2 november  

För 4:e året i rad !!!! väljer ON6UQ/Marcel och ON4ACA/Jef att komma till Utanede och aktivera SI9AM under 
CQ World Wide DX Contest SSB den 29 - 30 oktober!  

 

De anländer med varsina flyg till Skavsta och Arlanda på onsdagskvällen och tidigt på torsdagsmorgonen 
den 27 oktober beräknar de vara QRV på amatörradiobanden igen.  
 
 

Lite från SI9AM  
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Kommande aktiviteter år 2012  Presenteras i QRX 1/2012.  
 
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 gäst-diplom, 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. JP-Tribander beam.  
När du vill sova finns en våningssäng och vill du tillaga något enklare att äta, så finns ett 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 060 - 313 25 eller SM3CVM/Lars på telefon 063 - 850 
09 

 
Välkommen till SI9AM hälsar 
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 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 
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NYBLIVEN SÄNDARAMATÖR ELLER  
DU SOM INTE BESÖKT KLUBBEN PÅ LÄNGE 

Du som är nybliven sändaramatör, eller du som 
inte besökt klubben på länge, här är lite info du 
kanske söker. 

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

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

 

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. 

 

En sida med mycket information för alla. 
 

Alltiallo sida har finns mycket godis. 
 

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

du behöver. 

 
Börja med att söka på Hamradio ”du kommer att bli 

överraskad 
 

Förmodligen en av de större loppis sidor med radio 

Och elektronirelaterat i Norden. 
 

 
Är du ute på att bygga små antenner för VHF/UHF här är 

en sida med mycket idéer 
 

Letar du efter något att sätta lödkolven i men saknar 

uppslag. Titta på deras hemsida ”102 byggprojekt. 
 

 
En hemsida för den tekniske hempularen 3135 olika 

Elektroniska schemor och beskrivningar 

 
En finsk hobby site med en hel del kul för amatören 

 
 

 

Ett företag i elektronik branschen där det finns det mes-
ta men inte ELFA priser 

www.i1wqrlinkradio.com   

 
 

//websdr.ewi.utwnde.nl 
 

 

 www.Ac6v.com 
 

 www.hamuniverse.com 
 

 www.ledbutik.se 
 

 

 
Youtube.com 

 
 

Brugtgrej.dk 

 
 

 
http://www.powabeamantennas.com/ 

 
 

www.sk7hw.org 

 
 

 
Www.satsleuth.com 

 

 
http://www.kolumbus.fi/juha.niinikoski/

index.htm 
 

 

http://se.rs-online.com/web/ 

SM3UQO:s länklista 


