QRX nr 3/92

UTSKICK FRÅN
SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER
Box 2075
850 02 SUNDSVALL

Välkommen till en ny säsong med Sundsvalls Radioamatörer. Vår ambition är att försöka visa bredden på
vår fina hobby.
Vi hoppas att höstens arrangemang lockar Dig att besöka klubbstugan och de aktiviteter som kommer i
klubbens regi. Vad sägs om DX-föredrag av SM3TLG om Cayman Island, Surströmmingsafton, SM3möte i Timrå, JOTA med scouterna, telegrafikurs etc etc.
I detta nummer av QRX har vi gjort en intervju med en av våra klubbmedlemmar - typ "hemma hos
reportage" - och tanken är att detta skall vara ett återkommande inslag i QRX.

HÖSTPROGRAMMET
Tis 25 Aug SÄSONGSSTART
Välkommen till höstens första träffkväll. En hel del QSL -kort har kommit
under sommarmånaderna. Kanske QSL till Dig. Kaffe serveras i vanlig ordning.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
Tis 1 Sept VHF-TEST
Låt oss aktivera SK3BG i höstens månadstester på VHF.
Klubbvärd: SM3MQF/Curt
Tis 8 Sept SURSTRÖMMINGSAFTON
Kom upp till berget och klubbstugan och avnjut surströmming både till doft
och smak.
Klubbvärd: SM3LDP/Markku
Tis 15 Sept DX-AFTON
SM3TLG, Hans Nilsson från
Söderhamn berättar och visar
bilder från sina DX-resor till
ZF8 Cayman Island och
VP5 Turks and Caicos Island
Kl 19.30 börjar denna höjdpunkt.
Missa inte tillfället.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Tis 22 Sept TRÄFFKVÄLL
Nya radiotidskrifter har inkommit såväl som nya QSL-kort. Kom upp och
drick en kopp kaffe och prata bort någon/några timmar.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart
Tis 29 Sept KVARTALSMÖtE
En bra klubb behöver bra beslut. För
att fatta bra beslut behövs bra idéer.
För att få fram idéer som blir förslag
behövs Din medverkan. Välkommen upp
till klubbstugan.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer

Lör 3 Okt SM3-MÖTE i TIMRÅ - MED RADIOUTSTÄLLNING
Höstmötet för alla SM3-or äger rum i Timrå.
Plats:
10.30
11.00
13.00
13.45
Video:

AMU-Gruppen, Utbildningscenter Buss och Lastbil,
Plåtslagarvägen 13, Timrå (snett emot entrén vid
Bilprovningen i Timrå)
Samling. Du möts av en kopp kaffe med ostfralla (till
självkostnadspris).
Mötesförhandlingarna börjar
Avbrott för kortare lunch.
Timrå Värdshus Q8, kan vara ett alternativ om det suger i
magen.
Mötesförhandlingarna fortsätter
Elmer, samt diskussion hur går vi vidare med de nya
licensklasserna i de olika radioklubbarna inom SM3.

Utställning:

A.F.R. Electronics ställer ut det senaste inom radio

Incheckning:

R5

VARMT VÄLKOMNA TILL DENNA LÖRDAGS
AKTIVITET HÄLSAR
DL3, SM3CWE/OWE
Tis 6 Okt VHF-TEST
Åter igen dags för VHF-test. Alla kan ju inte köra men det finns plats för
alla att dricka en kopp kaffe i klubbstugan.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Tis 13 Okt TRÄFFKVÄLL
Kom upp och drick en kopp kaffe, bläddra i tidskrifter byt idéer och funderingar med andra amatörer.
Klubbvärd: SM3MQF/Curt
Lör 17 OktSön 18 Okt JOTA '92 (Jamboree On The Air)
20-års jubileum när det gäller att ta emot scouter från Selångers Scoutkår.
Med hjälp av oss i klubben ges de möjlighet att träffa likasinnade runt om i
världen på både UHF, VHF och KV. Vi behöver operatörer, så anmäl Dig
snarast till SM3ESX/Christer på telefon 060-927 21 eller SM3FJF/Jörgen
på telefon 060-313 25.
Tis 20 Okt TRÄFFKVÄLL
Vi sorterar några kilo QSL
till amatörer i SM3-distriktet.
Klubbvärd: SM3LDP/Markku

Tis 27 Okt STUDIEBESÖK PÅ TRYCKERIBOLAGET
Denna kväll får vi vara med vid tryckningen av QTC nr 11 under
TIDEN 18.00 - 19.00, därefter visar SM3ETC/Janne oss runt i
Tryckeri-bolaget och kvällen avslutas med fika.
Adress: Kolvägen 15.
Obs!
RING
Anmäl Ditt deltagande till receptionen på Tryckeribolaget telefon 15
58 10.
(För att Tryckeribolaget skall veta hur många koppar
kaffe de skall koka.)
Klubbvärd:
SM3ETC/Janne
Tis 3 Nov VHF-TEST
I QTC kan Du läsa om placeringar i aktivitetstesterna. Visst vore det kul om SK3BG finns
med i listan. Kom upp och kör radio.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Tis 10 Nov TRÄFFKVÄLL
Kom upp till klubbstugan och prata bort någon/några timmar.
Klubbvärd: SM3CER/Janne
Tis 17 Nov TRÄFFKVÄLL
Kom upp och se om Du har fått
några QSL-kort, bläddra i tidningar och njut av en kopp kaffe.
Klubbvärd: SM3LDP/Markku

Tis 24 Nov KVARTALSMÖTE
Nutid, framtid - kom upp och
tyck till om klubben. Vi börjar
kl 19.00.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
Tis 1 Dec VHF-TEST
Årets sista chans att putsa till siffrorna i resultat-tabellen
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart

DU MEDLEM I SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER!!!!
Hjälp klubben att få en bra placering i SSA:s MÅNADTESTER
på CW OCH/ELLER SSB
Allt Du behöver göra är att varje månad under en eller två timmar köra så många kontakter som möjligt.
Regler i QTC 1/92 och tider finns i senaste numret av QTC.
Vädjan från SM3LIV/Ulla

VI STARTAR NY

TELEGRAFIKURS
HÖSTEN 92

MÅLSÄTTNING:

Att ge kursdeltagarna de kunskaper som krävs för att avlägga
ett prov för
C-Certifikat.

OMFATTNING:

Vecka 40/1992 - Ca Vecka 20/1993

KURSDAG:

Söndagar (Oktober 92 - Februari 93)
Måndagar (Mars 93 - Maj 93,
kl 18.00-21.00)

TID:

Kl 17.00 - 20.00

PLATS:

För närvarande ej klart.

KURSAVGIFT:

350 kronor

ANMÄLAN TILL:

Curt Dufva, SM3MQF, på telefon
060-53 69 23 eller Jörgen Norrmén
SM3FJF, på telefon 060-313 25

KLUBB-PROFIL:
YRKE:
BOSTAD:
ANTAL KÖRDA LÄNDER:

SM3AFR
Tommy Olsson, 48 år
A-Tekniker, Sveriges Television
Villa på Tungatan i Sundsvall
ALLA, det sista så sent som hösten 1991
SanFelix C0Z och XD0X

GRABBEN SOM ARBETAT MED RADIO, SÅLT
RADIO, ÅTER SÄLJER RADIO...
Hur började det Tommy?
Redan som 11-åring, 1955, började jag lyssna på olika
rundradiomottagare på amatörbanden och där började
det stora intresset. Jag blev medlem i Sundsvalls
Radioamatörer. På den tiden höll vi till på
Södermalmsskolan och senare Höglundaskolan. Jag
minns att vi var 17 medlemmar då. Jag gick
telegrafikurser på radioklubben. Telegrafitecknen var inspelade på gamla stenkakor m m och i februari 1960 fick jag egen amatörsignal. På våren
samma år blev jag ordförande i radioklubben. Redan på den tiden kördes det VHF-test första tisdagen i
varje månad. På den tiden kördes det 2 meter AM-modulerat och CW. Min första utrustning bestod av
en sändare 6AG7 en kristallstyrd sändare på 40 meter med de välkända rören 6146, stående våg var det
inte någon som hade hört talas om utan jag stämde av sändaren med en glödlampa som låg induktivt till
antennutgången på sändaren. Mottagaren var en National NC109.
Du har arbetat i Radioaffär tidigare?
Ja 1964-1969 arbetade jag ihop med SM3BHT Sven Jonsson (nu SM5BHT) på RADIOLA, men 1969
startade jag egen Radioaffär här hemma i villan.
Hur kom Du in påSveriges Radio då?
1969 började jag frilansa som ljudtekniker på Sveriges Radio. Efter några år fick en fast tjänst och då
upphörde jag med radioaffären hemma i villan. 1976 blev Radio och TV olika enheter och då följde jag
med över till TV-sidan där jag blev musiktekniker A-ljud.
Du är med på en del TV-producerade program från Sundsvall....
Ja, jag har haft förmånen att göra alla allsångskonserter med Kjell Lönnå, även den senaste serien "Lönnå
med gäster", där klubbmedlemmar fick vara med som gäster i ett av programmen.
A.F.R. Electronics, SM3-amatörernas närmaste amatörradio-affär, varför?
Jag har satsat på en ny nisch, ingen har tidigare satsat på "nybegagnat" i Sverige. Numera
reser jag till USA varje månad och köper hem det som amatörerna verkligen vill ha. Dessutom har min
firma fått ensamrätt i Skandinavien på att sälja IRCI-Filter. Hjälp har jag också fått av USA-hysterin.

USA-hysterin??????? (Jag lovar att jag såg ut som ett levande frågetecken i ansiktet, för efter en kort
stund kom förklaringen, från Tommy.)
USA är ett stort radioland. Där köper en del amatörer ny utrustning så snart det kommer ut en ny modell,
eftersom de vill ha det absolut senaste. Vilket gör att ganska fräscha oanvända radiostationer ständigt
byts in.
Det handlar ju om ett antal 1.000 lappar när man köper en radio, är det inte dåliga tider i
Sverige nudå????
Jag upplever motsatsen säger Tommy, någon vill dela upp betalningen på någon månad, och det går bra
även hos oss.
Vem sköter firman då Du är i USA?
Janne SM3CER, hjälper mig - bl a ordnar han all annonsering etc.
Nämn någon rolig situation under Din amatörradiotid.
1961 hade jag QSO med UA1LO, Juru Gagarin, världens första kosmonaut, jag har hans QSL-kort inne
i schacket.
1971 gjorda Ove Eriksson (numera en känd röst på Radiosporten) ett program som hette
"Söndagstimmen" ett program där jag körde amatörradio med svenskar i andra länder, bl a fick vi tag i
VP8/SM0AGD Erik på Falklandsöarna.
Vid ett annat tillfälle så pratade jag med en norrman som var i Suez-kanalen och var sjuk och behövde en
viss medicin. Jag kontaktade en läkare i Norge och via kontakter kunde vi ganska snabbt ordna fram
medicinen.
Vad betyder de nya Warcbanden för radioamatörerna?
När man kört det mesta som går att köra så är det som en ny "kick" att börja "jaga" nya länder och DX
igen.
Hur tror Du hobbyn och radiostationerna ser ut år 2000?
Svårt att säga, mera tekniska finesser, mer komplicerade att köra kanske....
Under de timmar som vi träffas ringer firmatelefon flitigt, prisförfrågningar besvaras. Lite nostalgisnack blir
det också då man pratar minnen från 60- och 70-tal, samtidigt som Tommy beskriver de senaste
finesserna samt de fantastiskt låga priserna.

LYCKA TILL I FORSÄTTNINGEN!

Intervjuare - SM3FJF/Jörgen

