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Hemsö fästning ett arv från det kalla kriget.
Hemsön Söndagen 4 Dec 2012.
Efter besöket i augusti 2011 där 24 radioamatörer
fick stifta bekantskap med en av kalla krigets hemligaste bergrum har tankarna funnits att på något
sätt sätta Hemsön och dess gömda skatter på kartan hos bla. Radioamatörer. Efter kontakter med
Christer Selbom som är drivande på fästningen har
ett antal amatörer tillhörande SK3BG nu arbetat
fram en plan på att sätta Havstoudd ett av fortets
sattelitdelar på radiokartan. Det hela började med
ett förberedande arbetsbesök 21 okt då man letar
Efter kabel som har förbindelse med yttervärlden.
Man finner minst 4 som verkar fungera.
Vårt besök söndag 4 Dec var avsett att se om de
Feedrar som finns monterade stadigt var användbara till att köra radio samt om möjligt aktivera signalen SF3HF. Det gick mycket bra, Feedrar kunde
efter kontroll och uppmätning av SM3GSK Classe
förses med en vertikal antenn för HF banden samt
en tråd dipol för 40 och 80m bandet därtill placerades en 2m HB9CV för att ge oss täckning till närmaste repeater nätet.
Det blev ett förfärligt klättrande i tunnlar och vindlande trappor, men efter ett par timmar kunde Sten
SM3NXS starta upp TRX och inleda en 2 timmar
lång stundtals pileup med specialsignalen. Det kördes inte mindre än 133 QSO varav VK var den
längst bortesta, märk att vi hade enbart en vertikal
samt var barfota med ca 80-90w ut. Trådantennen
visade sig inte hålla måttet så där skall det handpåläggning till.
2M sektionen fungerade alldeles utmärkt och vi
hade kontakt med de närmaste repeater runt i området. Observationspostens övre del där radar och
samband sköttes från innehåller även en RA800
utrustning som visade sig fungera alldeles utmärkt.
Den har stått sedan fortet stängdes omkring 1995.
fantastiskt vad kvalitet betyder.
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I övrigt är all utrustning intakt, jag skulle tro att
det mesta även fungerar med lite handpåläggning.
Nu kommer vi att försöka att under 2012 sätta
Hemsön på kartan
Vi kommer den 10—11 mars 2012 aktivera SH3HF

igen under en veckohelg, vi kommer att bo över i
bergrummet samt köra radio dygnet runt. Till detta
behöver vi då naturligtvis en del OP:s samt en del
teknisk personsal. Arbeten som måste göras blir att
sätta upp en ny dipol för 40-80m bandet samt hjälpa fort innehavaren att få en tv ledning ner till matsalen, den skall även kunna ge en radiosignal till en
vanlig rundradio. Vi som har varit där menar att det
troligen redan finns kabel förlagd till detta den skall
bara finnas så att det går att se TV i bergrummet.
Vi kommer att kunna laga en enklare kvällsmat i
det befintliga köket, det har redan anmält sig 2 intresserade kockar.
Vi har även förbokat helgen 28-29 juli 2012 då den
internationella tävlingen IOTA går av stapeln. Hemsön har tävlingsnummer EU-087. Även vid detta
tillfälle kommer vi att vara i berget under 24 timmar.
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Av vad vi vet i dag kan vi ha 5 stationer körande
samtidigt då det finns 5 feedrar upp till bergstoppen.
Anslutningarna finns i telefoncentralen, det går alldeles utmärkt att fördela 5 stationer, då det finns flera
små kontor i anslutning till telecentralen. Anslutningar till feeder göres i militär anda så det ä C kontakter
som gäller för att få signalen ut ur berget. Just nu
finns det två fasta kablar förlagda som vi i monterade i söndags. Varje kontor har 230V uttag och ett
skrivbord för radioutrustning. Vi kommer att göra
försök med att få ned ett bredband till de undre regionerna, om detta lyckats kommer vi även att ha
möjlighet till internet och cluster. Ja men sova och
annat då, det finns ett stort logement med ca 50
sängplatser, det finns hygienutrymmen med toalett
det finns ett fullt utrustat kök och skulle Murphy vara
framme finns det även reservkraft att tillgå.
Det kommer att bli en en kul upplevelse det kan jag
försäkra.
Under de kommande månaderna så sker det en detaljplanering hur vi skall gå tillväga med uppsättningen av flera antenner samt planera för hur det skall
gå till att och upprätthålla en större operation av det
här slaget.
De personer som var med till Hemsöfortet i
Augusti kan intyga att miljön är mycket spännande
och det finns en hel del historia i dessa bergrum.
Nu kanske ni undrar varför vi inte skall vara i det
stora Hemsöfortet, det är av flera orsaker men en av
de större är att vi inte har den säkerhetsutbildning
på lokalerna som behövs för att stanna där. Det är
uppenbarligen en större skillnad på Fortet och Havstoudd som är betydligt mindre och enklare. Låt oss
se fram mot en mycket spännande radiohelg.
Vi kommer att ha QRX samt hemsidan som infoplats
så glöm inte att logga in på Bullen med efterföljande
SK3BG nytt varje söndag.
Vi som har börjat det här är:
SM3FJF Jörgen
SM3GSK Classe
SM3EVR Tord
SM3NSX Sten
SM3UQO Björn
Och från Hemsö fästning kom Josefin som guidade
oss genom samt visade oss var alla kontakter och
uppstarter fanns samt vissa rutiner som måste till.
Några bilder som visar söndagens pass finns här foto
SM3FJF Jörgen
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Jörgen SM3FJF under QSO med
Australien. Övriga bilder
3NXS och Josefine
3GSK under mast uppsättning
3GSK med Data kollar Kablarna
3NXS sam 3UQO ger tummen upp
för att kablar är OK
1:a QSO RX6MY 17M CW kl 10:57

3UQO under kabelförläggning av
våra egna matarkablar in till växel
rummet

Korridor med logement där samtlig personal
låg förlagd. Här finns även de kontorsutrymmen som kommer att användas till op platser.

Övre delen av observationsplatsen med stadigt
fungerande original utrustning. Ej synligt till
vänster sitter även en
rundradioanläggning. I
rummet finns även radar
samt även ett periskop
med milsvidd vy över
området.
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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 vilket även går att dubblera då man kan använda båda sidorna :-)
73 från redaktören.

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.

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 dag har vår hemsida en stor gallerisida där bilder
hela tiden läggs upp från aktiviteter på klubben men
även från enskilda medlemmar. Vill du ha bilder eller
ett enklare rapport insatt ta kontakt med SM3LIV
samt SM3EFS så kan dom ordna detta.

SM3UQO Björn

UTGÅENDE QSL
Klubben sänder under höst omgången QSL kort
den:

20 Sep
15 Nov

Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
SM3AF Sten
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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 2012.
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag

120110
120213
120312
120416
120514
120611
120910
121008
121112
121210

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.

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

OBS! detta är vinter och vårens planerade program som kan ändras av olika skäl,
logga in på Bullen Söndagar för att hålla
dig informerad om ändringar eller tillägg.
Även hemsidan www.sk3bg.se uppdaterad ständigt.
3 Jan
Så har vi då kommit fram till första programmet i 2012. Vi har som vanligt mellandags
möte, lite oklart just nu vem som blir vår gäst
med ett föredra.
Klubbvärd SM3FJF
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10 Jan
Säsongsstart och presentation av klubbens aktiviteter under det kommande tisdagarna fram till Juni
2012. Det finns väl anledning att visa och tala om
vad tomten hade med i säcken.

14 Feb
SM3CER kommer att presentera den nya versionen
av log4YOU som beräknas finnas tillgänglig under
början av 2012.
Klubbvärd SM3GSK

Klubbvärd SM3ESX

17 Jan
DX-code of conduct. Eller på svenska vett och etikett under jakten på det där rara DX:t
SM3CER håller i föredrag angående hur vi skall
uppträda på banden när vi jagar DX. Till din hjälp
finns ett kompendium att läsa på http//dx-code.org.
Klubbvärd SM3EFS
21-22 Jan
Veckoslutskurs amatörradio. Den första delen i
SK3BG:s kurs bli sändaramatör. Vidare information
finns i QRX samt på sk3bg.se
Se sid 11
24 Jan
Global QSL vi kommer att få en genomgång av
3FJF/3EFS hur vi använder QSL systemet både på
klubben och kanske i det egna QTH:t. Vi kommer
att släppa i väg QSL korten för fyrhelgen bla.
Klubbvärd SM3FJF
31 Jan
Teknikafton. Vi kommer att gå igenom antennbyggen för 2m samt 70cm vad det gäller handhållna
pejlingsantenner. Vi kommer även att gå igenom de
reviderade bandplaner för våra amatörradio frekvenser. Du kanske inte visste att det blivit några
ändringar. Hämta hem den nya bandplanen via
www.fura.se.
Klubbvärd SM3EFS
7 Feb
Inget fast program. Vi håller en tisdag i månaden
stå öppen dels som en möjlighet att stoppa in hastigt påkomna programpunkter dels håller vi en tisdag i månaden fri för ev. kommande utbildnings
utbildningar på MRC vagnen. Kom upp på klubben
och läs lite tidning samt ta en kopp kaffe med bröd
och umgås med dina klubbkamrater.
Klubbvärd SM3UQO
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18 Feb
Stjärnsvängen ett kommande sambandsuppdrag?
Mera info på sk3bg.se
21 Feb
SM3MEH kommer att visa och prata om kommande
och gjorda sambandsuppdrag samt också visa vad
som händer på omkring vår vagn MRC
Klubbvärd SM3LDP
24-25 Feb
Veckoslutskurs amatörradio. Den andra delen i
SK3BG:s kurs bli sändaramatör. Vidare information
finns i QRX samt på sk3bg.se
Se sid 11

28 Feb
Teknikafton, innehållet ej fasställt just nu men det
kommer att klarna längre fram. Håll koll på QRX
samt sk3bg.se
Klubbvärd SM3NXS
6 Mars
Inget fast program. Vi håller en tisdag i månaden
stå öppen dels som en möjlighet att stoppa in hastigt påkomna programpunkter dels håller vi en tisdag i månaden fri för ev kommande utbildnings utbildningar på MRC vagnen. Kom upp på klubben
och läs lite tidning samt ta en kopp kaffe med bröd
och umgås med dina klubbkamrater.
Klubbvärd SM3UQO
10 Mars ÖPPET HUS PÅ SK3BG
SK3BG kommer att göra ett utskick av dokumentation för att fånga in amatörer i vårt närområde som
inte är medlemmar i sk3bg. Vi kommer att anordna
ett öppet hus på klubben lördagen den 10 Mars.
Mer info kommer att visas på sk3bg.se
Klubbvärdar Styrelsen
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13 Mars
Vi gör ett besök på SK3GA. En gemensam resa till
Hudiksvall för att hälsa på våra radiokamrater i
SK3GA. Innehål och förutsättningar kommer att visas på sk3bg.se samt i QRX. Nödvändigt blir förhandsanmälan så vi inte åker med för många bilar.
Klubbvärd Styrelsen
20 Mars
Årsmöte på SK3BG Sundsvalls Radioamatörer,
SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum: Tisdagen den 20 mars 2012
tid: Klockan 19.30
Plats: Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.
Klubbvärd Styrelsen

27 Mars
Teknikafton SM3ESX innehåll för kvällen är inte helt
klarlagt men det kommer att bli helt klart till kommande nummer av QRX och det blir även synligt på
sk3bg.se
Klubbvärd SM3ESX
31 Mars Lördag
SM3 möte i regionen , plats och program inte helt
klart det kommer vidare information naturligtvis på
SM3 sidan på www.ssa.se samt även i QRX och på
sk3bg.se
3 April
Inget fast program. Vi håller en tisdag i månaden
stå öppen dels som en möjlighet att stoppa in hastigt påkomna programpunkter dels håller vi en tisdag i månaden fri för ev kommande utbildnings utbildningar på MRC vagnen. Kom upp på klubben
och läs lite tidning samt ta en kopp kaffe med bröd
och umgås med dina klubbkamrater.
Klubbvärd SM3EFS
10 April
Rune Wande SM5COP kommer att hålla ett fördrag
se vidare QRX och sk3bg.se.
Klubbvärd SM3FJF
17 April
SM3MEH Tomas håller låda om MRC och utvecklingen på sambandssidan. Han kommer även att
tala om vad som händer med MOLOS och dess utrustning.
Klubbvärd SM3MEH
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24 April
SM3UQO Björn kommer att förevisa QRollen den
fina svenska QRP radion nu tillsammans med ett
100w slutsteg från Juma Finland.
Klubbvärd SM3UQO
27-29 April
SSA håller årsmöte i Umeå tillsammans med fura se
vidare på furas hemsida www.fura.se om detaljerna
som så smått börjar träda fram.
1 Maj
SK3BG håller stängt den första Maj.
8 Maj
Föredrag samt bildvisning och reportage från SSA:s
årsmöte i Umeå, 3FJF troligen med bidrag från
andra medlemmar visar och berättar vad som hände i Umeå
Det kommer även att puffas för kommande SAC
helgen. En helafton i nyheternas tecken.
Klubbvärd SM3FJF
15 Maj
Förberedelser inför SSA portabeltest våromgången.
Har du allt i ordning? Glöm inte batteriet. Du kanske skall pröva den där lätta trådantennen,
Klubbvärd SM3ESX
20 Maj SÖNDAG
SSA:s portabeltest allaman ur husen inför testen,
MRC kommer att vara aktiv från någon plats i
busken. Vidare info via QRX, SK3BG nytt och naturligtvis på hemsidan.
22 Maj

20 år som Radioamatör i Vietnam av XV9TH Torsten SM3NFB

XV9TH/Torsten och XYL Quynh Huong besöker
klubben och berättar och visar bilder under 1 timme
från sina 20 år i Hanoi, Vietnam.
Fantastiskt tillfälle att få höra om landet med 90
miljoner invånare, om kulturen, om amatörradiolivet i Veitnam m.m.
Tillfälle för dig som kommer till klubben att få ställa
dina frågor om Veitnam. Kvällen avslutas med att vi
summerar den gångna helgens portabeltest.
Klubbvärd: SM3FJF Jörgen
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29 Maj
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.
Klubbvärd Styrelsen
5 Juni
Genomgång samt iordningställande av material till
Amatörradions dag/ Sveriges nationaldag. SK3BG
kommer som vanligt att finnas på Torget mitt i
Sundsvall för att visa vår hobby till allmänheten.
Klubbvärd SM3ESX

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:

6 Juni
Amatörradions dag på Torget i Sundsvall. Vidare
information kommer att finnas på sk3bg.se QRX
samt i SK3BG:nytt på 2m .
12 Juni
Säsongsavslutning på SK3BG program och innehåll
dyker upp på hemsidan
Klubbvärd SM3ESX

Trafikhandbok 2012

Genom ett större inköp och fraktfritt kan klubben
erbjuda sina medlemmar den nya reviderade Trafikhandboken 2012 till ett specialpris.
Du kan köpa den för 140:Kotakta SM3FJF Jörgen så ordnar han ett ex till dig.

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 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
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Sidokostnader, icke redovisade av ELECRAFT, vid införskaffande av en K-3:a
En story av SM3EXM Erik
Då sitter man då här med tindrande ögon, efter
att ha läst alla lovord om K-3, den frestande orderlistan finns på dataskärmen och det är bara
att kryssa ibland godsakerna.
Kanske en liten koll med ”lilla gumman” kan vara
på sin plats ? Efter att jag erbjudit mig att ta
hand om disken, efter middan, tyckte jag det var
läge. Jag visade stolt alla vackra foton, den imponerande listan över alla nödvändiga options
som fanns och väntade spänt på en reaktion.
”Den där då ? ” sa hon och pekade på T-T Orion,
den har ju större skärm ! Jag förklarade tålmodigt hur mycket dyrare det skulle bli, att köpa en
Orion till för att köra remote med Bergsjö ! Och
Orion skulle inte gå ner i handbagaget heller ! Vi
får väl se sa hon.
Nu är goda råd dyra tänkte jag, det blir en svettig
höst dehär, började lite försiktigt att tvätta ”hennes
bil” dagen efter, framåt fredagen inköptes lite rosor,
dom fanns på Willys, röd prislapp, ett fynd. Hon tittade storögt på blommorna, men såg lycklig ut.
Lördag: blomjävlarna har dött, man skall inte köpa
blommor till extrapris på Willys, sa hon lakoniskt,
jaha då var man tillbaka på ruta ett då !
Ny vecka med nya vedermödor, dammsög HELA bostaden på onsdagen, otroligt va en papegoja kan
skräpa ner, en ”osynlig” strumpa under sängen åkte
in i sugaren, det blev något dammigt i köket då den
skulle fram. Nya blommor ? nä då blir man nog avslöjad direkt, men jag blev sittandes utanför en provhytt på Lindex i en TIMME, jag bet ihop och bedyrade att det nog var säkrast att prova en gång till !
Lagade mat på kvällen iförd det förkläde som jag fått
av ungarna till Farsdag, måste komma ihåg att stryka dom ur testamentet !
Tänkte försöka ”jobba” ihop till subreceivern !
Skrev packningslistor till semestern, gav henne en
kamera ( jag köpte en ny, hon fick min gamla), det
är ju ändå jag som fotograferar dig mest, och dom
bilderna måste ju bli bra, förklarade jag.
Avresedagen närmade sig, nya blommor inköptes, på
blomaffären den här gången, skitdyrt ! jag frågade
om det fanns någon garanti på dom, expediten, efter
det att hon hämtat sig från skrattattacken ,sa att
med rätt behandling står dom en vecka ! Det finns
annat som behöver stå en vecka om det skall bli någon radio tänkte jag.
Vid middagen, som jag lagat, berättade jag glatt vilken fin service ELECRAFT hade, dom sänder byggsatsen till hotellet i Florida och den lilla fakturan hem
till Sundsvall, så ”rysligt praktiskt” sa hon. Efter det
att efterrätten (jag) intagits sa hon att om radion
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skulle hinna till hotellet så var det väl bäst att beställa
den, Men någon subreceiver blir det inte och glöm
100w, men ett CW-filter kan vara bra att ha !!
Så här ser ”snikversionen” ut som ännu inte ihopmonterad.
”Moderkortet med slutstegsmodulen” Va fint det blir
sa HON !
Fin passform, inget böjande utan alla skruvar passar
direkt.
Tunern med sina relän.
Hålet där 100w steget skulle ha suttit, notera gärna
den eleganta namnskylten.
Ett snyggt bygge. Är alltihop färdiglött sa HON besviket.
Sammanfattning: Alla vi som har haft nöjet att i ungdomen löda ihop en HEATKIT. Känner igen sig i tonen
som ELECRAFT anslår till sin kund. Lite lätt
uppfostrande ”Do not adjust the turns on any toroids” . Som monterare förstår jag att mycken möda
har lagts ner på att förebygga alla dumheter vi monterare kan hitta på. Passformen är utsökt, plåtar med
hål passar perfekt och plåtlådan känns mycket solid.
Att K-3 tagit amatörvärlden med storm är lätt att förstå, för även om det är långt ifrån något bygge på
komponentnivå, så känns det bra att veta vad de
olika enheterna är till för.
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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 21 –22 Jan 2012

Veckoslut II 24—25 Feb 2012

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

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

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.

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

Utbildningskassens innehåll:
Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning
Trafikhandboken
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
Block och penna
Kursledare:
SM3ESX Christer Byström och
SM3FJF Jörgen Norrmén
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BINGOLOTTO

Till Salu

S u nd sv all s R ad io am at ör e r,
134-174Mhz, 400-470 Mhz
SK3BG, säljer bingolotter, för att
mycket
delfinansiera
liten pocketradio 2 WATT!
klubbens
verksamhet.

Radio som är lätt att ta med
sig.
Levereras förprogrammerad
med VHF/UHF-reapeterkanaler

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.

FM-radio 105.500

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:-

Kortfattad fakta
2 Watt
99 kanaler
15 kanaler för FM
50 CTSS och 104 CDCSS toner
Inbygd VOX
1750 hz ton för repeater
trafik
FM Radio 87.0-108.0 Mhz
(lyssna)
Ledlampa
Vikt 120g

Finns i
lager

Ring Markku / 3LDP
072 2165252
Det finns nu tillgängligt för Uv-3R
följande..
1. USB/bil laddare
2. USB-datakabel med tillhörande driver och program.
3. HM-100 högtalarmikrofon( är just
nu på flyget på väg hit men lär komma först nästa vecka efter all tull och
annan hantering på Arlanda..

600 SEK

GLÖM INTE!

Använd micken och logga in på

SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58
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Lite från SI9AM
INFO FRÅN SI9AM
Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden är, att kunna erbjuda sändaramatörer, som besöker den Thailändska paviljongen, att på plats kunna köra radio med specialsignalen SI9AM.
Resumé hösten 2011
Antennarbeten
Söndagen den 23 oktober var det meningen att montera ihop mast, rotor och Spiderbeamen för 10-18-24
MHz. Tyvärr saknade vi det speciella maströr mellan infästningen i mastens topp och till rotorn. Där tog
det stopp i höstens arbete! Spiderbeamen låstes fast i 315 grader på 6 meters höjd. Vi får vänta till maj
nästa år med det med att veva upp masten till ca 22-24 meters antennhöjd.
Besökande sändaramatörer under hösten
27 oktober – 2 november
För 4:e året i rad !!!! valde ON6UQ/Marcel och ON4ACA/Jef att komma till Utanede och aktivera SI9AM
under CQ World Wide DX Contest SSB den 29 - 30 oktober!
De anlände med var sina flyg till Skavsta och Arlanda på onsdagskvällen den 26 oktober och vid 5-tiden
på torsdagsmorgonen den 27 oktober blev det frukost hemma hos SM3LIV/Ulla och SM3FJF/Jörgen. De
fick nyckeln till SI9AM och två timmar senare så var de QRV på frekvensbanden.
Totalt körde ”grabbarna” 4900 QSO från SI9AM, varav 3010 QSO i CQ WW Contest.
25 och 26 november
Contestteamet SM3EAE/Lars, SM3FJF/Jörgen och SM3BQC/Arne fanns på plats för att aktivera SI9AM
under CQ World Wide DX Contest CW. De valde att köra de första 15 timmarna av denna 48 timmars
contest.
Under dessa 15 timmar blev det 900 nya QSO:n i loggprogrammet för SI9AM.
Kommande aktivitet 2012
Belgian Amateur Radio
ON5RZ, ON4AWT, ON7DS
goes SI9AM
WINTER DX´PEDITION, UTANEDE, SWEDEN
01/25/2012 – 01/30/2012
Latitude N 62´57´15´
Longitude E 16´40´22´
Den texten har grabbarna tryckt
på sina tröjor inför sitt besök i
Utanede i januari 2012.
För 2:a året i rad så väljer
ON5RZ/Raf, ON4AWT/Fons och
ON7DS/Dirk att åter komma till
Utanede för att uppleva svensk
vinter och samtidigt få aktivera
SI9AM.
Senast hann de dessutom med att åka hundspann samt att besöka Östersund.
SI9AM Award
Du glömmer väl inte bort, att samla radiokontakter och ansöka om något av våra fina diplom.
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Guest Certificate
Efter besök på besöksstationen kan Du också köpa ett gästdiplom, till en kostnad av 50 kronor.
Utrustning på SI9AM
I schacket finns bl. a. en Yaesu 1000MP med ett ACOM-1000 slutsteg, datorer med internetuppkoppling
för loggning. I antennparken finns bl. a. 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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SM3UQO:s länklista
www.i1wqrlinkradio.com
http://fileup.nu/?a=d&i=0393844294

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 uppgifter på SMD komponenter
hur de ser ut samt data.

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

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

En finsk hobby site med en hel del kul för amatören

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

Ett företag i elektronik branschen där det finns det mesta men inte ELFA priser

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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