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SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET
Välkommen till vinte r/vårnumre t av Q RX.
Under november - januari har vi träffats för att
lyssna på föredrag och köra VHF-tester.
Den 18 november
berättade SM3CER/
Janne om Internet,
” Finesser i våra
länkar” på SK3BG:s
hemsidor och om
SM3CER:s Contestsidor. Intresset var som vanligt stort när det bjöds
på intressant information. T ack Janne för Ditt
engagemang när det gäller att informera om våra
fantastiska hemsidor. Längre fram i detta nummer
av QRX, kommer Janne att skriva några tänkvärda
frågor till Dig om hur Du vill att ” morgondagens”
hemsidor ska se ut. Klubbmedlemmarnas
synpunkter är en viktig drivkraft för Janne till
förnyelse/förändring av klubbens hemsidor på
internet.
VHF testerna under december och januari leddes
som vanligt av contestbjörnarna SM3RMR/Björn
och SM3UQO/ Björn.
Kvartalsmötet
medlemmar.

i

december

samlade

Lilla Julafton firades detta år i
konferensrummet i SKANSKAS hus
på Södra Järnvägsgatan. 28 personer
deltog i det traditionella lilla
julaftonsfirandet
med
glögg,
lussekatter,
tomte,
lotteri,
filmvisning, auktion etc.
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SM3ESX
SM3CER
SM3UQS

060-56 12 85
060-56 88 73
060-15 38 04

T ACK riktas till DATABUTIKEN som välvilligt
skänkt åtråvärda lotterivinster, SM3TGL/Jose
som skänkt en CD-ROM läsare och mus samt
TACK till de medlemmar som välvilligt bidrog
med lotterivinster när de anlände till julfesten. Jag
måste citera SM3AU/Olle :s kommentar när han
och jag stod och imponerades av vinstbordet. Olle
”- Ja det syns verkligen vart vår hobby är på väg,
rakt in i Dataåldern.”
Januari avslutades med ett föredrag av
SM3HFD/Håkan om ” Framtidens Packet Radio”
och hur utvecklingen kan bli, en bit in på år 2000
och om att köra mobil internet via radio och
satellit. Tack Håkan för din innovation och
pådrivande kraft för att få oss radioamatörer att
återigen vara ” spjutspetsen” i den tekniska
utvecklingen.
Klubbens
kursverksamhet
startade den 15 januari med 6 nya
elever i utbildningen
till
CEPT 2/UN samt 4 elever i
vidareutbildning till CEPT 1.
SM3RMR/Björn ,
SM3ESX/
Christe r och SM3FJF/Jörgen är kursledare samt
SM3CER/Janne och SM3UQO/Mats kommer
att stå som radiotrafikansvariga för de nya
amatörerna.
Som kurslitteratur används den nya SSA boken
” KONCEPT för radioamatörcertifikat
av ,
SM7KHF/Lennart
Wibe rg
samt
SSA:s
telegrafiprogram för PC-utbildning skrivet av
SM7SDS/Lars-Olof Te invall.
Höstens
SSA- bulletiner
har
lästs
av
SM3UQO/Björn. Senare i detta blad redovisas
statistik över incheckningar. T ACK Björn för
söndagskvällarnas engagemang med att vara
bullentin-uppläsare.
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GRATTIS
SK3BG .
Sammanställningen
över månadstesterna på
kortvåg för 1997 är nu
klara. Klubbtävlingen på
SSB vanns av SK3BG,
Sundsvalls
Radioamatörer och det blev en
hedrande
4:e
plats
i
klubbtävlingen på telegrafi.
TACK
till
alla
klubbmedlemmar som ställt upp för
klubben. Än en gång GRATTIS.
Nu satsar vi på att försvara våra positioner under
1998 och hälsar samtidigt nya klubbme dle mmar
välkomna till denna korta testtimme, en
gång/månad på CW respektive SSB.
Den individuella tävlingen i månadstesten vanns
på SSB av SM3CER Janne och SM3AF/Sten på
tredje plats. På telegrafisidan vanns tävlingen åter
av SM3CER/Janne. GRATTIS till Er båda!!
Många minns säkert SM5IBE/Birge r Eriksson. I
slutet av 70-talet och en bra bit in på 80-talet
bidrog Birger med många tekniska artiklar, främst
antennbeskrivningar, som vi publicerade i
klubbladet.

I dagarna har Birger varit i kontakt med oss och
han har sammanställt ytterligare några artiklar på
PC-diskett för publikation. Schemor o dylikt är
dock kopierade ur radiotidningar. Vi behöver
hjälp. Kan någon scannra in dessa bilder så
kommer vi ev att presentera någon artikel i nästa
klubblad? Hör av Dig till SM3LIV/Ulla eller
SM3FJF/Jörgen .
QRX-bladets framtida existens beror på
om någon/några av våra klubbmedlemmar
frivilligt kan ta på sig att trycka detta blad.
För den/de som tar på sig ansvaret att
någon gång bidra med en ”klubbtryckning” kan det vara skönt att veta att
upplagan är 175 ex och på 8-10 A4 sidor.
Du som har möjlighet att hjälpa till med
tryckningen, kontakta SM3LIV/Ulla
eller SM3FJF/Jörgen snarast på
telefon 060-313 25 eller 010-251 02 20.
Detta utskick är kopierat
av en klubbmedlem. T ack
för engagemanget med
tryckningen av detta
klubblad.
Nästa utskick kommer att
tryckas veckan efter påsk.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 1998
Sundsvalls Radioamatörer kallar
härmed till årsmöte.
Datum:

Tisdagen den 17 mars 1998

Tid:

Klockan 19.30

Plats:

Klubbstugan, Södra Berget, Sundsvall

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap
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VINTER OCH
VÅRPROGRAMMET
Under alla träffkvällar
serveras kaffe och bröd
alternativt läsk och bröd
till ett självkostnadspris av 15
kronor.

Tis 3 Feb

VHF-TEST

Nytt år igen och nya möjligheter. SM3RMR/Björn
leder VHF-testen tillsammans med Dig som
kommer upp till berget.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn

Tis 10 Feb

TRÄFFKVÄLL

Kom upp och bläddra i tidskrifterna och drick en
kopp kaffe.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christe r

Tis 17 Feb

TRÄFFKVÄLL

Kvällen blir vad Du gör den till. Vi träffas i
klubbstugan.
Klubbvärd: SM3JBS/Sven

Tis 24 Feb

M ILLENIUM SKIFTET

OBS! NYINSATT PRO GRAM.

KOMMER NÅGONTING
ATT FUNGERA EFTER ÅR
2000 ???
Hur är det med Din PC,
minneskretsarna i din Radio, Video? Hur blir det
med Dina kreditkort och betalkort? Fungerar
barnbidraget i januari år 2000? Hur blir det med
Dina loggprogram?
Detta är högaktuella problem med tanke på att det
bara är drygt 22 månader kvar innan vi är där.
Frågorna kan bli hur många som helst.
SM3LDP/Markku berättar om milleniumskiftet.
Naturligtvis finns det utrymme att ställa frågor till
Markku under hans föredrag
Välkommen redan nu in i 2000-talet.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 10 M ars

Kom upp och berätta vilka rara DX Du kört under
den senaste tiden eller har Du kanske byggt något
intressant? Vi andra vill gärna höra.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe

Tis 17 M ars

VHF-TEST

Vi fortsätter att tävla i VHF-testen under ledning
av SM3RMR/Björn, men han behöver Din hjälp
så kom upp på berget och kämpa.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn
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ÅRSM ÖTE

Boka redan nu tisdagen den 17
mars för klubbens sedvanliga
årsmöte.
Se separat kallelse i detta klubblad
(Kallelsen fanns även i QRX
4/97).
Klubbvärd:
SM3ESX/Christe r

Lör 21 M ars SM 3-M ÖTE I ÖSTERSUND
Se separat kallelse.

Tis 24 M ars STUDIEBESÖK
PÅ AKZO NOBEL
Datorer som styr kemi.
SM3JOS/René tar hand
om oss denna kväll. Vi
får bl a se vilken
datateknik/styrteknik
som används vid denna kemiska fabrik.
Plats:
AKZO
NOBEL
SURFACE
CHEMISTRY
Vägbeskrivning: Från Sundsvall, kör E4 söderut,
sväng höger i trafikljuskorsningen mot AKZO
NOBEL SURFACE CHEMIST RY, fortsätt under
järnvägsviadukten, därefter rakt fram mot entrén.
Tid:
Kl 19.30 - 21.00
(Vänligen missa inte starttiden 19.30)
För planeringen vill René veta hur många som
kommer. Meddela René via e-mail
sm3jos@sk3bg.se eller tel 060 - 56 92 17
Klubbvärd:
SM3JOS/René

Tis 31 M ars

TRÄFFKVÄLL

Kvällen blir vad Du gör den till. Vi
träffas i klubbstugan och dricker en
kopp kaffe.
Klubbvärd:
SM3JBS/Sven

Tis 7 April
Tis 3 M ars

TRÄFFKVÄLL

VHF-TEST

Vi fortsätter att tävla i VHF-testen under ledning
av SM3RMR/Björn, men han behöver Din hjälp
så kom upp på berget och kämpa.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn
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Tis 14 April

TRÄFFKVÄLL

Kom upp och bläddra i tidskrifterna och drick en
kopp kaffe.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe

Tis 21 April

TRÄFFKVÄLL

Denna kväll hoppas vi på en rapport från någon
som varit med på SSA:s årsmöte i Vetlanda.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 28 April

TRÄFFKVÄLL

Kom upp och
berätta
vilka
planer Du har
för sommaren,
är
det
nya
antenner
på
gång
eller
tänker Du bygga om i radioschacket. Vi träffas i
klubbstugan.
Klubbvärd: SM3ESX/Christe r

Tis 5 M aj

VHF-TEST

Vi fortsätter att tävla i VHF-testen under ledning
av SM3RMR/Björn, men han behöver Din hjälp
så kom upp på berget och kämpa.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn

Tis 12 M aj

TRÄFFKVÄLL

Inget speciellt program. Klubbkvällen skapar vi
tillsammans.
Klubbvärd:
SM3JBS/Sven

OBS!
Vi lever i en föränderlig värld och
programmet ovan kan ändras med kort
varsel, aktiviteter ställs in eller flyttas samt
nya aktiviteter tillkommer.
Lyssna på bullen på söndagskvällarna eller läs
på klubbens hemsida på internet för att hålla
Dig informerad om eventuella förändringar.

KALLELSE TILL SM3-MÖTE
Jemtlands Radioamatörer, SK3JR och DL3/Owe hälsar Dig välkommen till vårens SM3-möte i Östersund.
Datum:

LÖRDAGEN DEN 21 MARS

Tid och Plats:

Meddelas senare

På programmet:

Se dvanliga förhandlingar
Loppmarknad/Auktion
Lotteri
Kaffe/Lunch

Mer info:

Lyssna på SM3-bullen

VARMT VÄLKOMNA

MEDLEMSAVGIFT 1998

UTGÅENDE OSL-KORT

Du har väl betalt in årsavgiften till klubben,
saknar Du inbetalningskort kontakta kassören
SM3MQF/Curt.
Årsavgiften för 1998 är oförändrat 180 kronor
för fullt betalande medlemmar och 90 kronor för
studerande/värnpliktiga.
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Klubben skickar QSL-kort följande datum:
15 Fe br, 15 Maj, 15 Se pt, 15 Nov.
Glöm inte att frankera med QSL-märke.
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SK3BG:S HEMSIDA
Under 1998 kommer det att hända många nya
saker med vår site!

•

•

Håll dig informerad genom att besöka siten.

http://www.sk3bg.se
En påminnelse om vad du kan hitta på vår site just
nu:
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

NYHETER
Allt möjligt från DX-peditioner till SM3möten.
SSA-BULLETIN
SSA:s bulletin publiceras sent på torsdag
kväll. Du hittar även ett arkiv med äldre
bulletiner.
STULEN UTR.
Meddelanden om ev. stulen utrustning (för
klubbmedl.)
SAC 96 RESULTS
Kompletta resultat från Scandinavian Activity
Contest 1996.
DX & CO NTEST
Komplett DXCC-lista - IARU Region 1 HF
Band Plan - SCAG DX-NEWS, DX-nyheter
av SM3BP, utges 2-3 gånger pe r ve cka.
KLUBBTRÄFFAR
Information om SK3BG:s klubbträffar 2-3
månader framåt.
KLUBBTIDNING
Samtliga nummer av vår klubbtidning QRX,
fr o m QRX 1, 1996 och framåt.
KURSER
Allmän information om vad amatörradio är
och
information
om
SK3BG:s
kursverksamhet.
LÄNKAR
12 sidor fyllda med totalt drygt 500 länkar
både om amatörradio och länkar av allmänt
intresse.
GÄSTBO K
En proppfylld gästbok med
mest superlativer. Skojig
läsning.
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•
•

•

•

LO PPMARKNAD
En GRATIS loppmarknad, där privatpersoner
eller radioklubbar får annonsera om allt som
handlar amatörradio - BYT ES - KÖPES SKÄNKE S - SÄLJE S.
KLUBBFAKTA
Allt om klubben - fakta - historik - klubbens
stadgar - länkar till "gamla" inaktuella sidor.
REP/CLUSTER
Faktatabeller om SK3BG:s repeatrar och DXCluster.
STYR. & MEDL.
Kompletta listor på
styrelse,
funktionärer,
provförrättare,
hedersmedlemmar
samt
en
aktuell
medlemsförteckning. Innehåller tel.nr, epostadress och URL till ev. hemsida.
QSL-SORT.
Information om hur QSL-sortering
går till både inom klubben och
SSA.
En
fullständig
förteckning
över QSLmottagare i 3:e distriktet med adresser och
tel.nr. Lista över QSL-sorterare på SK3BG.
KO NTAKTA
SRA
Uppgifter om hur man kontaktar SK3BG på
olika sätt.

Dessutom finns en direktlänk till SM3CER
Contest Se rvice , en site som är en av världens
mest kompletta för HF Contesting. Siten länkas
från de allra flesta stora contest-sites runt om i
världen. Den har i snitt 40-50 besök per dag med
ca 20% svenska
besökare
och
resten från övriga
världen. Du hittar
där regler för just
nu 228 contests
och en komplett
contest-kalender för 1998, som f ö QT C:s
contestredaktör hänvisar till. Du kan också hitta
resultat från ett flertal contests, både svenska och
utländska. Bl a hittar du resultaten från SSA:s
Månadstest långt innan de publiceras i QT C.
I övrigt hittar
contestsidorna:

du

följande

rubriker

på
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Update d/What’s ne w? | RULES INDEX
RULES REMARKS | SITE INFO
Banne rs and Buttons | Calculator
Contest Activities | Contest Links
Contest Software | Contest Stories
DXCC List | IARU Reg 1 Band Plan | Notes
SCAG DX-Ne ws

några
enkla
lyssnaravdelning.

|
|
|
|
|
|

antennbeskrivningar,

en

VI BEHÖ VER DIN HJÄLP!!!
Vad saknar DU? Vilken information skulle DU
vilja ha på SK3BG:s site? Mera bilder? Färre
bilder? Fler ljudillustrationer? Inget ljud alls?
Rörliga bilder? Firma-annonser - s k banners?
Frames? Enbart text? T ecknade bilder? Hittar DU
lätt vad DU söker, eller är det för krångligt? Hur
kan man i så fall göra det enklare?

SK3BG:s site uppdateras i stort sett dagligen och
innehåller just nu 545 HT ML-sidor, 471 olika
grafiska objekt och bilder, 64 MID-, WAV- och
AU-filer, 13 olika nedladdningsbara ZIP- och
EXE-filer och ett antal olika Java Scripts och Java
Applets. En HTML-sida kan vara allt från en
skärmsida till flera fullskrivna A4-sidor, så det är
en ofantlig mängd information som samlats under
det dryga år vår site har funnits på
Internet!

Kan DU bidra med något material: text - bilder???
Har DU tips på någon länk som DU tycker borde
finnas på siten? Skriv i så fall upp länkens URL
(adress) och sitens namn. Skriv också gärna en
kort recension eller innehållsbeskrivning. Skicka
sedan uppgifterna till mig via: sm3ce r@sk3bg.se

Vad komme r att hända unde r
1998? Allt kanske inte kommer
att hända, men följande saker
diskuterades av arbetsgruppen:

PACKET- OCH INTERNETVERKSAMHETEN

En contest-avdelning för VHF/UHF, en
uppfräschning av den grafiska presentationen och
enklare navigering för den "oinvigde", en
fullständig presentation av vår hobby för den som
hamnar på vår site och "inte vet nåt" med en
massa skojiga saker att göra (testa CW bl a), en
förteckning över DX-Cluster och BBSkommandon, IT U-prefixlista, Q-förkortningar,
HAM-förkortningar (73, CUAGN o likn.), chatsidor, en sökbar databas med QSL-managers,

För att kunna uppdatera utrustningen för
packetverksamheten samt hålla igång vår hemsida
behövs bidrag från Dig. Stora som små bidrag
mottags tacksamt. Beloppet sätts in klubbens
Postgirokonto nr 79 16 23-2.
Märk talongen ” PACKET och INTERNET” .

QSL-SORTERING
QSL-korten skall vara sorte rade senast den 25:e i varje månad.
En beskrivning på hur det går till finns i klubbstugan.

QSL-SORTERARE 1998
MÅNAD
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC

ÅR
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

SIGNAL
SM3SV
SM3GSK
SM3EVR
SM3MQF
SM3LDP
SM3ESX
SM3AF
SM3UQS
SM3BCS
SM3UQK
SM3ESX
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SIGNAL
SM3PXA
SM3CXS
SM3LNM
SM3CZS
SM3RMR
SM3FJF
SM3BEE
SM3MXC
SN3NRY
SM3RRT
SM3CWE

SIGNAL
SM3IEH
SM3BJV
SM3TRV
SM3HFD
SM3UQO
SM3LJA
SM3JBS
SM3GQP
SM3ICP
SM3SJN
SM3KYH

SAMMANKALLANDE
SM3SV
SM3GSK
SM3EVR
SM3MQ F
SM3LDP
SM3ESX
SM3AF
SM3UQ S
SM3BCS
SM3UQ K
SM3ESX

TELEFON
15 39 79
53 76 60
317 54
53 69 23
53 77 24
56 12 85
15 90 09
15 38 04
57 64 14
55 25 72
56 12 85
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INCHECKARE 1997 VIA R5, SSA-BULLETI NEN, op SM3UQO/Björn
Bu lletin n r In ch eckad e

Bu lletin n r In ch eckad e

Bu lletin n r In ch eckad e

Bu lletin n r In ch eckad e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Totalt

8
16
13
16
15
12
10
14
17
17

13
13
22
16
15
16
15
11
10
13

10
16
7
8
14
9
11
16
16
14

12
15
11
10
Okänt
18
11
17
10
12
519

MÅNADENS KLUBBPROFIL
Klubbprofil:
Bor:
Ålder:
Civilstånd:
Yrke:

SM3TRV Leif Strandbe rg
I lägenhet på Gillebergsgatan 2 i Skönsberg, Sundsvall
38 år
Ogift
Språklärare i Franska och Engelska

SM3TRV Leif Strandbe rg är en målmedveten
kämparmänniska. Han sätter upp sina visioner och mål
för att sedan på sitt eget sätt komma fram till målet,
även om det kan ta varierande tid att nå fram till
målsnöret. Leif är personen som tycker om att prata
med andra människor. Att utveckla sitt språkkunnande
är Leifs stora passion, och då är amatörradion en
viktig ” länk” ut i språkvärlden.
Leif, vad var de t som gjorde Dig intresse rad av
radio?
Jag har alltid varit intresserad av trådlösa sändningar,
det har alltid fascinerat mig säger Leif, och fortsätter,
när jag började skolan som sjuåring satt jag och några
kompisar under mörka vinterkvällar och rattade in
olika radiostationer på kortvågsbanden. DX-ingen
fortsatte under hela min skoltid och det är nog här mitt
intresse för andra språk grundlades, säger Leif med ett
leende på läppen. Dock tog det alldeles för lång tid
innan jag visste vad amatörradio var. När jag
mönstrade fick jag göra telegrafiprovet och blev
uttagen till Boden, men av någon anledning blev
utbildningen förflyttad till I 21 i Sollefteå,
utan radio.
Efter det militära fortsatte min nyfikenhet på
trådlösa förbindelser, jag prövade hur
vågutbredningen på 27 MHz fungerade och
med det intresset och min kompis Thomas
Gillgren besökte vi radioklubben på Södra
Berget och där blev jag oerhört fascinerad
och satte upp målet att nå ett
amatörradiocertifikat. Det här var 1981.
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Jag skaffade mig litteratur men inte förrän den 2 maj
1990 avlade jag mitt Tcertifikat och äntligen kunde
jag använda etervågorna för
kommunikation med andra
radioamatörer. Leif berättar
entusiastiskt,
under
sommaren köpte jag SSA:s
bandkurs för telegrafi och
redan den 21 december samma
år fick jag mitt C-certifikat.
Den julhelgen bodde jag vid
radiostationen. I april 1991 var det åter dags att
avlägga nästa telegrafiprov och därmed uppnådde jag
mitt mål - A-certifikat.
Minns
Du
ditt
första
kortvågs-QSO?
Jajamensan säger Leif, det var på 21 MHz, stationen
var min Yeasu FT707, jag kastade mig över
telegrafinyckel med ” eld och lågor” och hade mitt
första QSO med G5XV. Jag slog med telegrafinyckeln
att detta var mitt första QSO. Han svarade att han
hade haft certifikat i 60 år !!! Leif fortsätter, hade
någon berättat för mig som 10 åring vad
amatörradio var, hade jag kommit igång mycket
tidigare med min hobby. Här ser man hur viktigt
det är för amatörer, klubbar etc att informera
ungdomar om vad amatörradio är. Här tappar man
förmodligen många intresserade skolungdomar
som istället upptäcker andra hobbies. För det är i
den här åldern som man är upptäcksmänniska,
säger Leif.
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Har Din hobby inve rkat / påve rkat någon annan?
Ja helt klart, jag kan se hur min 10 år yngre bror,
Örjan, blev intresserad när jag höll på att testa
vågutbredning på 27 MHz, vilket ledde till att han
sökte 4-årig teknisk utbildning. När Örjan mönstrade
fick han göra telegrafiprovet och med godkänt resultat
fick han utbildning till telegrafist. Han fick
amatörradiosignalen, SM3T RK, någon vecka före
mig. Hans intresse ledde till att han
fick jobb som dataprogrammerare.
Nyligen har Örjan och hans familj
flyttat tillbaka till Sundsvall så nu
blir vi bröder förmodligen mer
” radioaktiva” .
Leif , hur många QSO:n har Du kört?
På låga delen på 2 meter, har det blivit ca 1500 VHF
QSO:n fördelat ca 50/50 på CW och SSB. På kortvåg
har det blivit ca 2000 HF QSO:n. När jag fick
certifikatet var det solfläcksmaximum, vilket
resulterade i att jag med några få Watt och
trådantenner kunde köra JA, VK och ZL på
företrädesvis 21 och 28 MHz. Men om du frågar hur
många länder jag kört så vet jag inte. Jag räknar alla
QSO:n som viktiga. Det är här jag kan vidareutbilda
mig både språkligt, kulturellt och socialt. På
amatörbanden är franskan mitt favoritspråk, därefter
kommer engelskan.
Minns Du något spe ciellt QSO, Leif?
Javisst, du förstår Jörgen, jag har alltid nöjt mig med
enkla trådantenner och ca 80 Watt ut i etern. 1992 kom
ett mycket rart radioland igång nämligen VP8SSI,
South Sandwich Island. En mycket eftertraktad ö för
de som jagar länder runt om i världen. I konkurrens
med deras ”kilowattar” och riktantenner lyckade jag
köra VP8SSI på 28 MHz med min enkla utrustning.
Ett annat minne är då jag i somras via R3 och R5
pratade med två franska amatörer som med sina
familjer reste i husbilar på E4-an. Vi har vår
sommarstuga i Armsjön invid E4. Jag
bjöd ner dom till
sommarstugan där
de kunde
slå
”husbils-läger” för natten.
Denna
fantastiska
afton
glömmer
jag
aldrig.
Kvällstemperaturen var + 26
grader, både i vattnet och i
luften. Vilken kväll, säger Leif.
Det resulterade i att jag har en
stående inbjudan att bo hos dem när jag besöker
Frankrike nästa gång. Här ser man vad 2 meter betyder
i mötet mellan oss människor.

QRX 4/97
1997-11-09 SM3FJF
och SM3LIV

Du är språklärare. De t är väl en bra kombination
me d amatörradio?
Jag har varit i Paris och Orléans
flera
gånger
under
min
språkutbildning. Det har varit i
perioder om 3 veckor/gång och då
har jag bott hos olika familjer.
Dessa tre intensiva veckor, i
familj, gå på föreläsningar på
universitet, kulturlivet och T Vtittande motsvarar ungefär en
utbildningstermin
hemma
i
Sverige. Med en 2 meters station
är det ytterligare en höjdpunkt när man befinner sig
där, säger Leif. På kortvåg på frekvensdelen mellan
14.100 - 14.150 ligger den franskspråkiga delen
mestadels representerad. Börjar man köra ett QSO:n
där kan man obehindrat sitta och prata radio till nästa
dag om inte ”kroppens naturlagar” tvingar bort en från
radion då och då. Att vistas i England är ungefär
likadant. Engelsmännen är något mer alerta på att
besvara anrop via 2 metern. Annars är utbytet ungefär
detsamma, säger Leif.
Hur är de t när du kör CW me d en fransman och
vill samtala utöve r våra standardise rade frase r?
För att det skall fungera måste man lära sig i huvudsak
2 nya tecken ´ blir . - - - - . och é . . - . . då fungerar
det att köra ett vanligt CW-QSO.
Vad har Du för radioutrustning hemma?
I min lägenhet på Gillebergsgatan har jag en 2 metersstation. Som jag nu bor finns det inga möjligheter att
sätta upp en KV-antenn, däremot har jag en T S-850S
som jag tar med mig när jag åker till sommarstugan.
Där har jag trådvertikaler för 80 meter i en hög björk
samt en inverted L för 160 meter med samma radialnät
som 80 meters vertikalen, dipolantenner för de övriga
KV-banden samt en 15 el roterbar Yagi för VHF.
Stationen är en IC 290D + PA på ca 100 watt.
Har Du några fle r hobbies, Leif?
Ja jag håller på med pistolskytte i liten skala
samt jag är väldigt ornitologintresserad sedan
unga år. Här finns det en likhet med oss
radioamatörer. Det finns den s k 300 klubben,
De som är i närheten av 300 sedda fåglar kan
åka akut runt om i landet bara för att själv få se
en ny fågelart som man skriver in i sin
ornitolog-loggbok. Via ” heta linjen” , ett
speciellt telefonnummer rapporteras olika
sedda fåglar in dagligen. Jag känner till 4 ornitologer
som akut reste från Haparanda ned till Skåne för att se
en sällsynt fågel, för att därefter, åter åka den långa
sträckan hem. De hade tur den gången de fick kryssa
ytterligare en ruta i sin ornitolog-loggbok. Jag har ett
drygt 100 tal loggade fågelarter.
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Vad tycke r Du är tjusningen me d VHF?
På VHF gäller det att ha tålamod, ena dagen så hör
jag bara grannen men nästa dag kan jag köra ett QSO
med Sydeuropa oftast via ett s k sporadiskt E. Detta
” E-moln” som uppträder sporadiskt gör att man måste
köra snabba QSO:n eftersom en sådan öppning kan
vara allt från någon minut till flera timmar. Allt detta
är oförutsägbart, signaler som ena stunden är i bruset
kan vid ett senare tillfälle vara 60 dB över S9. På FM
delen och företrädesvis via repeatertrafik är det lätt att
nå andra amatörer. Det är det här som är tjusningen
med två meter.
Vad har Du för framtidsplane r?
Jag strävar efter att köra mobil kortvåg. Jag har
förberett all kabeldragning i bilen. Det fattas bara
”mobilvippan” vet Du någon som har
en,
så
vill jag att dom hör av sig till
mig omedelbart. Därefter har
jag visioner och resplaner till
någon exotisk ö, varför inte
Mauritius eller Reunion,
gärna med en kortvågsradio i
bagaget
Hur tror Du att hobbyn se r ut en bit in på 2000tale t?
Jag tror att det alltid kommer att finnas personer runt
om i världen som sitter och ”hackar bärvåg” för
genomslagskraften är enorm, trots att vi stundtals har
mycket dåliga konditioner. Datorerna har kommit för
att stanna. Bredden i hobbyn kommer att innebära att
vi blir specialister på olika smala segment inom
hobbyn. Det är det som till syvendes och sist utvecklar
den framtida radioamatören, avslutar Leif.

Vid pennan
SM3FJF/Jörgen

KÖPES
ANTENN
Vem har en luftkyld konstlast liggandes till salu?
Dvs W3DZZ, G5RV eller liknande?
SM3FXL – Gunnar, Tel. 070 - 590 52 74
PROCESSOR
PROCESSOR DX4-100
SM3IEK – Kenneth, Tel. 060 - 928 97
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ANTENNTUNER
TENT EC 238 manuell eller TENTEC 253 automatisk.
SM3WCE – Håkan, Tel. 060 - 15 37 52
RÖR
2 st rör till Heatkit SB-200 Linear Amplifier.
Beteckning: 572-B eller T 160L.
SM3BP - Olle Berglund

SÄLJES
HF-SLUTSTEG
Slutsteg Dentron MLA2500, 1,5 KW ut.
Pris: 9.000:SM3HXD - Johan Öun, Tel. bost. 060-240 11
SCANNER
Flatbäddsscanner A4 av märke Roland SketchMate
som fungerar i Win 3.x och Win 95. Det följer med
diverse nya pennor. Seriell alternativ parallell
anslutning.Priset är 500:SM3DVO - Nils-Erik Östman
Tel. bost. 060-50 30 15
HF-transceiver
HF-transceiver KENWOOD T S-120, 10 W.
10 - 80 m (ej WARC-banden) inkl. extra högtalare SP430 med inbyggt nätaggregat.
Pris: 2.200:- SM3KAF - Bosse
Tel. bost. 060-55 29 49 - mobil 010-254 98 86
HF-transceiver
HF-transceiver Kenwood T S-520S.
Den är i stort sett oanvänd, endast en handfull QSO’n
körda. Ge ett bud.....
SM3ICP - Uffe Jansson
Tel. 060-50 31 20 eller 070-590 52 82
2 m handapparat
2 m handapparat ICOM IC-2E.
tillbehör.Pris: 1.100:TS-430S * PS-430 * AT-230 * EK3C

Rikligt

med

Kenwood TS-430S KV-transceiver
med PS-430 nätaggregat och PS-430
högtalare. Alla filter. Välskött.Pris:
5.500:Kenwood AT -230 antennavst.enhet, 200 W, 160 - 10
m inkl. WARC-banden. Pris: 1.900:Elbug EK3C (Clas Ohlson), inb. Paddlar.
Pris: 200:SM3KAF - Bosse
Tel. bost. 060-55 29 49 - mobil 010-254 98 86
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