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Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER
Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2

JUBILEUMSÅRET 1995
Löven har ännu inte börja falla från träden men vi har ändå planerat
höstens aktiviteter. Som Ni ser är det en hel del intressanta saker
som händer med bland annat årets höjdpunkt
- KLUBBENS 50-ÅRS FEST boka redan nu fredagen den 24 november.

KALLELSE TILL
S M 3 -M Ö T E

Sundsvalls Radioamatörer och DL3/Owe hälsar
Dig välkommen till höstens SM3-möte i Sundsvall.
DATUM:

LÖRDAGEN DEN 7 OKTOBER

KLOCKAN:

10.30 - ca 16.00

PLATS:

Konferensrummet, Skanska
/med panorama-utsikt över
Sundsvalls stenstad/
Södra Järnvägsgatan 37

PROGRAM:

Kl 10.30
Kl 11.00
Kl 13.00
Kl 14.00

Samling
Kaffe och ostfralla
till självkostnadspris
Mötesförhandlingarna börjar
Lunch
Förhandlingarna fortsätter

Till SM3-mötet kommer vi att bjuda in
en styrelserepresentant från SSA.
INCHECKNING: Via vår repeater R5 och med
jubileumssignalen 8S3BG

VARMT VÄLKOMNA!
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HÖSTPROGRAMMET
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd alternativt läsk och bröd till
ett självkostnadspris av 15 kronor.
Fre 25 Aug INFORMATION OM RADIOSAMBAND
Kl 09.00 samling vid Timrå Ishall för information till radioklubbens
funktionärer inför hundbruks-SM.
Lör 26 Aug Sön 27 Aug RADIOSAMBAND HUNDBRUKS-SM
Sundsvalls Radioamatörer ansvarar för
radiosambandet vid HUNDBRUKS-SM 95.
Kan Du hjälpa till? Hör omgående av Dig
till SM3ESX/Christer på telefon 060-56 12
85.
Lite information om arrangemanget.
3 campingplatser, alla Timråbo:s tomma lägenheter och flyktingförläggningen är nu fullbokade. Totalt deltar ca 600 hundar varav
ca 70 hundar är i elitklass. Hundägarna är lika hängivna sina hundar
som vi radioamatörer är vår hobby.
Tis 29 Aug SÄSONGSSTART
Höstens första träffkväll. Vad har Du upplevt under sommaren? Kom och
berätta för oss andra.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe
Tis 5 Sep 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:
SM3MQH/Jan
Tis 12 Sep KVARTALSMÖTE
Nu har Du chansen att göra Din stämma hörd igen. Kom upp och framför
Dina funderingar om klubben och dess framtid. Det är Dina idéer som
behövs för att göra Sundsvalls Radioamatörer till en bra klubb.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
Tis 19 Sep TRÄFFKVÄLL
Kom upp och se om Du fått några QSL-kort.
Klubbvärd:
SM3MQF/Curt
Tis 26 Sep SRA:s 50 ÅRSJUBILEUM DEL III
Under vårt 50-års jubileum har vi fyra speciella
jubileumskvällar där varje kväll behandlar
klubbhistorik och amatörradio under en epok av
ca 15 år. SM3AU och SM3AF har berättat om perioden 1945 - 1957, SM3CWE/Owe om perioden
1958 - 1970 och i kväll berättar SM3HFD/Håkan
och SM3GSK/Classe om åren 1970 - 1985.
Klubbvärd:
SM3JBS/Sven
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Tis 3 Okt VHF-TEST
Alla kan inte köra men det finns plats för alla att njuta av en kopp kaffe.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne
Lör 7 Okt SM3-MÖTE I SUNDSVALL
Se kallelse på första sidan.
Tis 10 Okt TRÄFFKVÄLL
Kom upp och prata bort några timmar och drick en kopp kaffe.
Klubbvärd:
SM3MQH/Janne
Tis 17 Okt STUDIEBESÖK PÅ EN AV TELIA MOBILTELEFONSEITER
Vi träffas prick kl 19.00 vid SJ:s centralstation eller via R5 för
avfärd till någon av Telias mobiltelefonanläggningar.
Klubbvärd och guide:
SM3FXL/Gunnar
Tis 24 Okt SRA:s 50 ÅRSJUBILEUM DEL IV
Under vårt 50-års jubileum har vi fyra speciella jubileumskvällar
där varje kväll behandlar klubbhistorik och amatörradio under en epok
av ca 15 år. SM3AU och SM3AF har berättat om perioden 1945 - 1957,
SM3CWE/Owe om perioden 1958 - 1970 SM3HFD/Håkan och
SM3GSK/Classe om åren 1970 - 1985. I kväll berättar SM3EFS/Lennart
och SM3CER/Janne om åren 1985 - 1995.
Klubbvärd:
SM3JBS/Sven
Mån 30 Okt SRA:s UTSTÄLLNING ÖPPNAR
PÅ BIBLIOTEKET I KULTURMAGASINET
Utställningen är öppen till söndagen den 26 november.
Tis 31 Okt TRÄFFKVÄLL
Kom upp och se om Du fått några QSL-kort och bläddra i de senaste radio
tidningarna.
Klubbvärd:
SM3MQF/Curt
Tis 7 Nov VHF-TEST
Vi fortsätter att köra i VHF-testen och hoppas på bra konditioner.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne
Tis 14 Nov KVARTALSMÖTE
Du som har synpunkter på verksamheten eller förslag på aktiviteter kom
upp till berget och gör Din stämma hörd. För att få en bra klubb att bli
bättre behövs just Dina idéer och åsikter.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
Lör 18 Nov Sön 19 Nov VI KÖR RADIO FRÅN KULTURMAGASINET MED SIGNALEN 8S3BG
Tis 21 Nov INGEN AKTIVITET I KLUBBSTUGAN
Vi laddar inför festligheterna den 24 Nov.
Fre 24 Nov KLUBBENS 50-ÅRS FEST
Mer om dessa festligheter i nästa nummer av
QRX, men reservera kvällen redan nu.
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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

AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

95
95
95
95
95

SM3AF
SM3HFD
SM3MQH
SM3CER
SM3EFS

SM3BEE
SM3MQH
SM3RCA
SM3CWE
SM3JOS

SM3JBS
SM3UQK
SM3KYH
SM3UQS
SM3TGL

SM3AF
SM3HFD
SM3MQH
SM3CER
SM3EFS

15 90 09
0691-103 38
57 58 66
56 88 73
51 38 11

HJÄLP

Vi behöver operatörer till våra aktiviteter på kulturmagasinet den 18:e och den 19:e
november. Ring SM3ESX/Christer på telefon 060-56 12 85.

8S3BG

Hjälp oss att köra klubbens jubileumssignal 8S3BG. Om Du är intresserad kontakta
SM3CER/Janne som administrerar signalens användande.
QSL-korten kommer delvis att sponsras av Timrå kommun och motivet är Bengt
Lindströms ”Y” samt hans personliga namnteckning.

NYA LÅS I KLUBBLOKALEN

Eftersom det varit ett antal ”stölder” i klubbstugan har styrelsen besluta
att byta låsen till ingångsdörren och till radioschacket.
Behöver Du nya nycklar kontakta kassören SM3MQF/Curt.

UTGÅENDE QSL

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

GLÖM EJ ! BULLETINEN PÅ R5,
SÖNDAGAR KL 21.00.
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MÅNADENS KLUBBPROFIL
Klubbprofil:
SM3UQS, Mats Sundin
Bor:
Villa i byn Backe vid sjön Vikaren i Attmars
församling i Matfors
Ålder:
Nyss fyllda 39 år
Civilstånd:
Sambo och en dotter
Yrke:
Processoperatör på SCA Ortviken.
Arbetat för SCA sedan 1974
Amatörradiopionjären Mats lyser av entusiasm över denna fantastiska hobby, gångbar
dygnet runt, året runt och när man själv har tid. Entreprenörandan och entusiasmen
finns inbakad hos alla familjemedlemmarna läs nedan...
Hur började du bli intresserad av radio och när blev du radioamatör?
Oj, säger Mats (där vi sitter på utealtanen i den underbara sommaridyllen med utsikt
över sjön Vikarn) och fortsätter efter en kort betänketid - Intresset började för 33 år sedan, jag var sex år gammal, lika gammal som vår dotter är nu. Jag började lyssna på luftförsvarsradion LUFOR på långvåg, antagligen för att det var bra musik där mellan rapporteringen av olika flygplanspositioner. Radio och musik har alltid fascinerat mig. Under skoltiden var jag en ivrig DX-lyssnare. Efter tonårstiden tog musikintresset över,
men hela tiden fanns radiointresset där.
I mitten av 60-talet lyssnade många ungdomar på dåtidens ”MTV” det var piratradiosändningarna från båtar på internationellt vatten ute i Nordsjön. Fartygsstationerna var Radio Caroline och Radio North Sea. - Jag minns, fortsätter
Mats, en speciell händelse. Radio North Sea bordade North Caroline och
uppgifter berättar om rena piratdådet där Radio Carolina sänktes, så stenhård var konkurrensen då.
Mats försvinner in i huset någon minut och kommer tillbaka med tre gamla böcker och
han berättar vidare. Min nyligen bortgångne far Arne, hade ett
stort radiointresse och han hade bland annat dessa tre radioböcker från 40-talet skrivna av författaren Jan Kuno Möller,
”Amatörradio”, ”Antenner” och ”Trimning av radiostationer”. Dessa böcker har jag läst från pärm till pärm åtskilliga gånger och här fick jag hjälp och inspiration till mina antenner för DX-ing. En dag kom ”Arne” hem med två telegrafinycklar och en summer och han ville att vi skulle lära oss telegrafi. Jag minns fortfarande
planschen med morsealfabetet.
På 80-talet träffade jag SM3ACV/Björn på SCA, när han satt och läste QTC och då blommade amatörradiotanken upp. SM3COL/Rolf i Härnösand har också inspirerat mig.
Björn och SM3ESX/Christer visade mig klubbstugan och då blev jag ”frälst”.
Tack vare att radioklubben ordnade en telegrafi- och teknikkurs hösten 1992 erhöll jag
T-certifikatet i januari 1993. I maj samma år tog jag C-certifikatet och i december 1994
erhöll jag A-licensen. Jag är mycket tacksam för att klubben anordnat telegrafi- och teknikkurser och jag hoppas kunna återgälda detta när det blir någon ny kurs.
Medan vi sitter och pratar kommer dottern förbi fikabordet. Mats
säger.”- Det här är en radioamatör”. Hej säger jag. Jag heter Jörgen, vad heter du? Hon svarar DiDit DaDit DiDah (du läste
rätt, INA heter hon) jag skall börja i första klass nästa vecka. Ina
tar sin labrador och går för att leta grodor. Sådan fader sådan dotter, vad skall det bli av
henne då hon blir stor??
QRX95_3.DOC

2000-10-30

5

Har du hunnit köra några QSO:n?
Ja, säger Mats, nu kan jag kan skörda allt det jobb jag lagt ner på mina olika licensklasser. Jag har kört ca 3000 QSO:n det mesta på CW, och jag kör det som finns när jag sitter
vid riggen. Jag jagar inte några speciella länder utan trivs att möta de amatörer som är
igång just då jag är QRV, men visst tycker jag synd om alla nya amatörer som just kommit igång och ligger och ropar CQ i stapplande 40 takt, och som nästan ingen vill svara.
De blir enormt glada när de får ett svar även om det tar 20-25 minuter att köra ett nybörjar-QSO.
Har du något favoritband?
Ja, 40 meter säger Mats, och fortsätter - i och med att jag jobbar tre-skift på SCA så passar 40 meters bandet mig bra.
Är det något QSO som Du minns speciellt ?
Ja ett bra och ett tragiskt säger Mats och blir något nedstämd. Efter någon stund frågar
Mats - Vilket vill du höra först? (Plötsligt är det han som frågar mig) Jag svarar - Ta det
roliga sist.
I vintras körde jag 80 meter CW med signalen UA6PEY/Vlad från Tjetjeniens huvudstad
Groznyc. ”Ryssarna” försökte tysta honom med tre olika störsignaler. Trots kraftiga
störningar genomförde vi hjälpligt vårt QSO, jag avslutade med att slå
dubbla GL (Good Luck), vilket han tackade speciellt för. Det behövs
verkligen sa Vlad. Tänk vad CW tränger igenom trots svåra förutsättningar. Efter detta har jag inte hört UA6PEY, jag hoppas att han lever
idag säger Mats.
Det finns glädjeämnen också. Jag har nyligen prövat att köra några 29 MHz FM QSO:n
via repeater i Tyskland. Plötsligt när jag har avslutat ett QSO så blir jag uppropad av en
norrman med signalen LA8PV ( vem minns inte Flexnes spexprogram med denna amatörsignal). Jag trodde det var ett skämt, men det är numera en riktig amatörradiosignal
i Norge.
Hur ser ditt radiorum ut?
Jag har nyligen haft en skorstensbrand i huset, vilket medfört omfattande reparationsarbeten. Nu håller jag på med källaren och där skall jag inreda ett radiorum. Nu har jag min Kenwood TS 50 monterad i bilen och därifrån kör jag kortvåg /MM på 10, 20 och 40 meter.
Hur ser dina framtidsplaner ut?
Jag skulle vilja bygga fler antenner för 40, 80 och 160 meter samt montera en mast med
en Quad för 10, 15, 20 meter och de nya Warc-banden. Jag har en vision om att sätta upp
en ”V” långwireantenn över sjön Vikaren, med sex mm tråd och ca 450
meter långa ben, avstämningsenheten har jag redan.
Hinner du med någon annan hobby?
Jag är en hängiven jägare och hela hösten ägnar jag mig åt att jaga älg,
fågel och småvilt och på senvåren blir det bäver, därför har jag inte haft någon semester
i sommar. Vi hoppas få jaktlicens på björn (ej SM3ACV). Min sambo Ann-Christin är en
mycket god skytt, nyligen vann hon en skyttetävling.
Under mina tre timmars vistelse hos familjen Sundin i Backe har jag förstått att de värnar om befolkningen på landet och att omsorgen finns både för bybornas välbefinnande, den egna jakten både vid
radiostationen och i skogen där naturens skafferi ger familjen Sundin näringsenergi, den energi som
de utstrålar vid möte med andra människor.

Vid pennan
SM3FJF/Jörgen
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