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QRX nr 1/95
Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER
Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2

Då har vi kommit in i 1995, JUBILEUMSÅRET för
Sundsvalls Radioamatörer.

Ett 25-tal personer besökte julfesten i december. Ett stort
och varmt tack till alla som tiggde och skänkte lotteri- och
auktionsgods.

Mellandagsmeetinget besöktes av ca 15 personer.

KALLELSE

 Sundsvalls Radioamatörer kallar härmed 
till årsmöte.

  Datum:  Tisdagen den 28 mars

  Klockan: 19.30

  Plats: Klubbstugan Södra Stadsberget, Sundsvall

  Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.
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VINTER- och VÅRPROGRAMMET

Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd alt läsk och bröd till ett
självkostnadspris av 15 kronor.

Tis 7 Feb VHF-TEST
Då provar vi lyckan igen. Vi har allt att vinna och inget att förlora.
Antennproblemen löser vi denna kväll.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe

Tis 14 Feb TRÄFFKVÄLL
Välkommen upp och se om Du fått några QSL-kort.
Klubbvärd: SM3MQH/Jan

Tis 21 Feb TRÄFFKVÄLL
Kom upp och prata bort någon/några timmar med Dina radiovänner.
Klubbvärd: SM3MQF/Curt

Tis  28 Feb VAD ÄR INTERNET
STUDIEBESÖK HOS TELIA
”Surfa på internet m m”, 
SM3EFS/Lennart och SM3UDA/John 
reder ut begreppen.
Tillfälle ges att praktiskt prova.
Vi träffas kl. 19.00 i Telias utbildningslokaler på Norrmalm. Av prak-
tiska skäl måste föranmälan göras inför detta studiebesök. Anmälan
till SM3EFS/Lennart på telefon 13 14 14 (arb) eller 51 38 11 (bost)
eller via packet.

OBS! Prick klockan 19.00 träffas vi utanför Telias ingång på 
Norrmalm.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart

Tis  7 Mar VHF-TEST
Alla kan inte köra testen men det finns plats för alla att njuta av en 
kopp kaffe.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe

Tis 14 Mar TRÄFFKVÄLL
Kom upp och prata bort några timmar.
Klubbvärd: SM3HFD/Håkan

Tis 21 Mar TRÄFFKVÄLL
Kom upp och se om Du fått några QSL-kort.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer

Tis 28 Mar SRA:s ÅRSMÖTE
Se separat kallelse på första sidan.
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Lör  1 Apr SM3-MÖTE I ÖSTERSUND

KALLELSE

50-års jubilerande Jämtlands Radioamatörer och DL3/Owe hälsar 
Dig välkommen till vårens SM3-möte i Östersund.

Datum: LÖRDAGEN DEN 1 APRIL
(Obs! Inget aprilskämt)

Tid: Kl 10.00 - ca 16.00

Plats: Mitthögskolan i Östersund,
Rådhusgatan 15-17.

Program:      10.00      Samling
Fika till självkostnadspris.

10.30 Mötesförhandlingarna börjar
12.30 Lunch
13.30 Förhandlingarna fortsätter

Jämtlands Radioamatörer avser att avsluta mötet med någon form av 
visning eller information som berör amatörradio. Mer om detta i 
SSA-bulletinerna.

Inlotsning: Via R6

VARMT VÄLKOMNA!

Tis  4 Apr VHF-TEST
Vi håller tummarna för bra konditioner.
Klubbvärd: SM3CER/Janne

Tis 11 Apr SRA:s 50 årsjubelium del I
Under vårt 50-års jubileum kommer vi 
att ha fyra jubileumskvällar där varje 
del behandlar klubbhistorik och ama-
törradio under en epok av ca 15 år. 
Först ut är klubbens grundare 
SM3AU, Olle Olsson och SM3AF, Sten 
Backlund. De kommer att berätta och 
visa bilder från klubbstarten 1945 till 
slutet av 1950-talet.
Klubbvärd: SM3AF/Sten

   50 år

Sundsvalls
Radioamatörer

1945-1995
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Tis 18 Apr TRÄFFKVÄLL
Kom upp till berget och drick en kopp kaffe och bläddra i de senaste 
tidskrifterna.
Klubbvärd: SM3MQH/Jan

Lör 22 Apr
Sön 23 Apr SSA:s ÅRSMÖTE

Årsmötet äger rum i Jönköping,
mer info se QTC.
Du som inte åker till Jönköping kan lämna 
Din röstsedel/fullmakt till någon som delta-
ger. Ex vis DL3, SM3CWE/Owe Persson.

Tis 25 Apr RAPPORT FRÅN SSA:s ÅRSMÖTE
Vi som besöker årsmötet i Jönköping berättar om utställningarna, 
festligheterna och årsmötesförhandlingarna.
Klubbvärd: SM3MQF/Curt

Tis  2 Maj VHF-TEST
Då satsar vi allt igen, och vi satsar naturligtvis på en bra placering. 
Vi har allt att vinna och inget att förlora.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe

MEDLEMSAVGIFT 1995

Utdrag ur SRA:s årsmötesprotokoll från 23 mars 1994.
---
Årsavgiften för 1995 beslutade årsmötet att bli högst
180 kronor för fullbetalande och 90 kronor för övriga. Sty-
relsen beslutar så sent som möjligt om eventuell med-
lemsavgiftshöjning.
---
Styrelsen beslutade den 19 januari 1995 att årsavgiften
för 1995 blir enligt ovanstående.

Med detta klubb-blad bifogas inbetalningskort.

Kassören SM3MQF/Curt tackar på förhand för en snabb betalning från Dig.

GLÖM EJ !  BULLETINEN PÅ R5, 
SÖNDAGAR KL 21.00.
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ÅSTÖ-LÄGER ?

Sundsvalls Radioamatörer fyller 50 år 1995. Hur skall vi fira det? Ett förslag är
att återuppliva Åstö-lägren som under 1948-1958 och ett par gånger på 70-talet
var uppskattade träffar för radioamatörer från hela landet och även del andra
länder. Många olika aktiviteter förekom enligt vad som berättats.

Åstön med landförbindelse, ca 2 mil från E4, mellan Sundsvall och Härnösand,
var på den tiden LV5:s övningsskjutfält. Genom goda kontakter med militären fick
SRA förlägga träffarna där. Nu finns det ett modernt utbildningsläger för både
militär och civil verksamhet administrerat av I21/Fo23. De gamla barackerna med
36 enkelrum har nyrenoverats. Nybyggt är förläggningshotell med 24 en- och
tvåbäddsrum, storkök, självhushållskök, mat- lektionssalar, fritidsrum
m m. Sanitetshus med bastu, dusch, WC, disk m m finns i separat länga. Uppställ-
ningsplatser för husbilar och husvagnar finns, varav 10 med elanslutning och ut-
rymmen för parkering och tältning är goda. Även sjöledes är Åstön tillgängligt.
Goda möjligheter finns att sätta upp antenner.

Priserna på förläggning är jämförbara med vandrarhemmens och på förplägnad
(frukost, lunch, middag) lägre än vanliga lunchställens. Man kan leja olika grad
av service men även sköta en del själv om man finner det lämpligt.

För närvarande är veckosluten i juli, 22-23, 29-30 och i aug 12-13 lediga.
Vi bör väl begränsa oss till ett sådant med start en fredag.

Styrelsen har tagit upp detta på det senaste styrelsemötet och delegerat till under-
tecknad att undersöka förutsättningarna för ett Åstöläger.

Det här kräver ju engagemang av många frivilliga klubbmedlemmar. De som är
beredda att ställa upp eller har förslag till aktiviteter bör snarast höra av sig till
undertecknad så att vi kan börja planera och informera i bulletiner, QTC etc.

Anmäl Ditt engagemang och deltagande till undertecknad. Ditt svar vill jag ha
senast 5 februari eftersom styrelsen då måste fatta beslut om projektet
skall dras igång. Jag och radioklubben hoppas på Din medverkan.

SM3JBS, Sven Bergström
Barkvägen 16
852 53  SUNDSVALL
Telefon 060-15 91 77
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QSL-SORTERING
QSL-korten skall vara sorterade senast den 25
i varje månad.
En beskrivning på hur det går till finns i klubbstugan.

QSL-SORTERARE
MÅNAD ÅR SIGNAL SIGNAL SIGNAL SAMMANKALLANDE TEL

FEB 95 SM3SV SM3PXA SM3BSF SM3SV 15 39 79
MAR 95 SM3GSK SM3CXS SM3BJV SM3GSK 53 76 60
APR 95 SM3EVR SM3LNM SM3TRV SM3EVR 317 54
MAJ 95 SM3MQF SM3URG SM3MQF 53 69 23
JUN 95 SM3LDP SM3RMR SM3UQO SM3LDP 53 77 24
JUL 95 SM3ESX SM3FJF SM3LJA SM3ESX 010-224 6686
AUG 95 SM3AF SM3BEE SM3JBS SM3AF 15 90 09

PACKET-VERKSAMHETEN
För att kunna uppdatera utrustningen för packet-verksamheten
behövs bidrag från Dig. Stora som så bidrag  mottages tacksamt. Be-
loppet sätts in på klubbens postgirokonto nr 79 16 23-2.
Märk talongen ”PACKET”.

EFTERLYSES
Under hösten 1994 har tyvärr någon eller några ”lånat”:
1 st Commodore PC40 med monokrom skärm
1 st 20 Amp 12V nätaggregat

Enklast är att Du som ”lånat” detta ställer tillbaka sakerna
i klubbstugan snarast.
Tack!

HJÄLP
Sätt av en eller två timmar i månaden för klubben. Var med och kör månadstes-
terna på kortvåg varje månad.

Ju fler vi är som kör, skickar in logg till SM4BNZ och anger klubbtillhörighet
SK3BG, så tävlar vi om att placera klubben högst på prislistan, oavsett Din egen
resultatplacering. Varje QSO ger klubbpoäng.

73 de SM3CER/Janne

PS. Kontakta mig om Du behöver testloggblad eller har  funderingar om testen.
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TILL SALU
IBM XT Dator , 20 Mb hårddisk med 5 ¼  tums diskettstation för 360 kB disketter
+ extra matteprocessor + bandstation QIC 60 Mb inkl drivrutiner.
En del amatörradioprogram, enkelt ordbehandlingsprogram samt färgskärm med-
följer. Säljes eller bytes mot en hyfsad allmode VHF-rig.
Ring till SM3UQO/Björn på telefon 12 85 70.

VI GRATULERAR

SM3UQS, Mats Sundin till A-licensen

NY ADRESS

SM3ESX, Christer Byström, Åkersviksgatan 9 A, 852 37 Sundsvall,
telefon 17 40 02, mobiltelefon 010-224 66 86

MÅNADENS KLUBBPROFIL

Björns egna ord...
Jag har varit proffs i 50 år, men nu när jag blev 50 år har jag blivit amatör, säger
Björn med ett leende när jag besöker honom en januarikväll för att  göra en inter-
vju till rubriken: ”Månadens klubbprofil”.

Hur började Ditt radiointresse?
Omkring 1958 - 1960 hade jag en skolkompis som byggde
en en-rörs flygradiomottagare. Där började mitt intresse.
Jag var med och byggde ytterligare några mottagare.
När jag gjorde militärtjänstgöringen hamnade jag som
telegrafist på pansarkompaniet P10 i Strängnäs. Där tog
jag min första amatörradiolicens, ett A-certifikat. Tyvärr
hade jag inte råd att lösa ut certifikatet på posten.  Direkt
efter militärtjänstgöringen sökte jag en FN-tjänst som

telegrafist och kom till Gaza 1963 -1964. Där fick jag även tjänstgöra som tekni-
ker, signalist mm.

Klubbprofil: SM3UQO, Björn Olsson
Bor: I villa på Alvägen 7, ovanför Kubenplan 

på Skönsmon.
Ålder: 51 år
Civilstånd: Gift, 2 pojkar
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Vad hände efter FN-tjänsten?
1964-1969 bodde jag i Nyköping och jobbade med datasystem för hotellrumsbok-
ningar och 1969 började jag installera dessa system utomlands. Firman jag arbe-
tade för blev 1970 uppköpt av Electrolux-koncernen.

Jag arbetade två år i Finland med datoriserade hotellrumsbokningar samtidigt
installerade Electroluxkoncernen kylrumsinstallationer på hotell etc så jag börja-
de även installera och kontrollera dessa anläggningar. I arbetet har jag hela tiden
pendlat mellan att vara tekniker, utbildare, elektroniker, ingenjör, arbetsledare,
monterare av Electrolux storskaliga storköksutrustningar m. m. Därefter blev det
Marseille i Frankrike. På den tiden arbetade jag drygt 250 dagar/år utomlands
och så var det ända till 1983 då jag och min danska hustru flyttade till Sundsvall
och huset i Skönsmon. Electrolux har ju en stor Norrlandsfilial i Sundsvall.

Vilka länder blev det mellan Frankri-
ke och Sundsvall?
Oj, oj, oj skrattar Björn, - samtliga europe-
iska delar av ”gamla öststaterna”, Katman-
du i Nepal, Japan, Australien, USA, ja i
stort sett överallt där Electrolux hade ent-
reprenadverksamhet med uppbyggnad av
kyl, värme, teknik och radiokommunika-
tion.

Är det några speciella händelser Du
minns från dina utlandsjobb?
Det blir tyst 30 sekunder, sedan hämtar
Björn 2 stora mappar med kartor från hela värden. Ja, oj, vad svårt att välja, jag
skulle kunna sitta och berätta resten av veckan för Dig, men jag skall begränsa
mig till två händelser. Jag arbetade i Leipzig i det forna Östtyskland och  fick då
en arbetsorder att göra några dagars jobb i Warszawa i Polen. När jag skulle flyga
från Berlin var allting besvärligt och omständligt, så när jag kom till flygplatsen

kom jag för sent. Det planet störtade och alla om-
kom, däribland hela USA:s boxningslandslag, men
det var inte slut med det. Jag tog bilen till Warsza-
wa och när jag skulle åka tillbaka hem hade dom
stängt gränsen till Östtyskland. En gränsvakt sa

att jag kunde åka några mil söderut för att  komma över. Väl framme fick jag inte
passera, för där var det inte tillåtet för västeuropéer att passera. Jag fortsatte
norrut och hamnade då mitt i en militärmanöver i Zittran. Det tog en hel dag att
förklara för säkerhetsvakterna att jag inte var spion.

I Belgrad blev jag knivskuren och jag har även beskjutits med vapen. För att inte
tala om Bagdad, vi höll på att installera aircondition och kylsystem i ett 29 vå-
ningars glashotell. Det var fullt krig mellan Irak och Iran och någon så kallad
martyr körde fram en 250 kg dynamitlastad bil som exploderade ca 200 meter där-
ifrån. 14.000 kvadratmeter glas trycktes sönder vid denna tryckvåg. Själv flög jag
rakt in i en vägg av tryckvågen. Jag rusade efter 2 japaner och tryckte ned dem
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mot golvet under tiden att k-pistbeväpnade soldater sköt vilt åt alla håll tills all
lugnade ner sig.

Hann Du med någon amatörradio?
Under hela denna tid lyssnade jag regelbundet på Voice of America samt följde
med på amatörradiobanden. När jag flyttade till Sundsvall blev jag först lyssnar-
amatör och så 1992 fick jag äntligen råd att lösa ut min nuvarande amatörradioli-
cens!!!

Hur ser det ut i radioschacket?
Du ska veta att jag är tekniker och  gärna vill prova det
jag bygger så det har bara hunnit bli ca 600 QSO:n bl a
på en FT7B på en vertikal och en W3DZZ. Jag gillar att
experimentera med antenner. I radiorummet står även
en RA 200, en  VHF-station samt en dator. Det jag sak-
nar nu är att komma igång digitalt, men det är en tids-
fråga...säger Björn.

Du har ordnat så vi fått nya QSL fack på klubben?
Ja, jag blev irriterad  i höstas över att det inte fungerade så bra. Med hjälp av per-
sonliga kontakter fick jag tag i ett antal A4-fack. Jag målande, skruvade och slut-
ligen adressetikerade QSL-facken och nu tycker jag  att det fungerar bättre.

Hur tror du som är tekniker att hobbyn ser ut vid sekelskiftet?
Digitala trafiksätt och datorer som länkar oss samman i olika data nät etc, men
det kommer nog att finnas lite utrymme för det klass-
iska sättet att köra radio.

Vad hoppas du inför klubbens
50:e verksamhetsår?
Att vi ökar aktiviteten och att vi får några nya kurser
igen som på så vis gör en bra klubb bättre, avslutar
Björn.

Vid pennan
SM3FJF/Jörgen

UTGÅENDE QSL
Klubben skickar Dina QSL-kort följande datum:
15 FEBR,  15 MAJ,  15 SEPT,  15 NOV.
Glöm inte att frankera med QSL-märke.

   50 år

Sundsvalls
Radioamatörer

1945-1995


