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SUMMERING
VINTERPROGRAMMET
Välkommen till vår och sommarnumre t
av Q RX.
Vi har haft välbesökta
föredrag i vår nya
klubblokal.
SM3ESX/Christe r berättade om vågutbredning
samt om datorprogram för antennberäkningar.
SM3CER/Janne har under en serie träffkvällar
visat hur man tillverkar en egen hemsida. Årsmötet besöktes av 20-talet klubbmedlemmar. Ett utdrag ur årsmötesprotokollet finner du i detta nr av
QRX. Kursverksamhet för KLASS 2 certifikat (f d
CEPT 2) genomförs för 5 nya amatörer. Nämnas
bör att den yngsta deltagaren är en YL på 12 år!!!
Kursledare är SM3ESX/Christer. Vårens SM3möte hölls i Delsbo, 22 SM3:or deltog. T ipstolvan
med tillhörande SM3-vandringspris erövrades i år
av SM3FT/Lars från Hudiksvall. Höstens SM3möte kommer att arrangeras av SK3BG och förläggs till vår nya klubblokal.
I kontraktet med Sundsvalls Kommun står att de
ansvarar för gjutningen av nytt antennfundament
och att vi ansvarar för flytten och resningen av
masten invid gavelväggen till nya klubblokalen.
SM3KAF/Bosse kommer att bistå klubben med
sitt arbetskunnande när mastflyttningen skall äga
rum. S M3ES X/Christer och S M3FJF/-

Jörgen återupptar kontakten med kommunen
för planering inför gjutningen av antennfundamentet invid husgaveln.
Bingolottoförsäljningen har nu pågått i fyra månader. För närvarande är det 27 personer i
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SM3ESX
SM3CER
SM3UQS

060-56 12 85
060-56 88 73
060-55 22 87

klubben som har ett stående abbonemang på bingobrickor. Det är en bra start för klubbens bingolottoförsäljning. Fortfarande finns det utrymme
för fler intresserade. Det finns
alltid två vinnare, klubben
”vinner” alltid ca 15 kr per
såld bricka och den som köper
har alltid möjligheten att vinna, allt för en ” 30-lapp” . T ag
kontakt med SM3KAF/Bosse
på telefon 060 - 55 29 49 och förvissa Dig om en
bingobricka för vårens återstående bingokvällar.
När du läser detta klubblad märker du att vi går en
intressant vår och sommar till mötes. Vi kommer
för första gången att ha SOMMARÖPPET , nämligen första tisdagen i juli och första tisdagen i
augusti.
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 070 - 394 17 45 (nytt mobilnummer).
Detta utskick är kopierat av en klubbmedlem.
Tack för engagemanget med
tryckningen av detta klubblad.
QRX nr 3/99 skall tryckas i mitten av augusti månad. Manusstopp är den 4 augusti 1999.
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VÅR- OCH
SOMMARPROGRAMMET
Under alla träffkvällar serveras
kaffe och bröd alternativt läsk
och bröd till ett självkostnadspris av 15 kronor.

Tis 25 Maj NEDMONTERING
AV ANTENNER
Nu tar vi ned antenner och feedrar
från masten på Södra Berget. Kvällen
avslutas med fika i nya klubblokalen.
Klubbvärd:
SM3UQO/Björn

Tis 1 Juni
Tis 20 April GÖR DIN EGEN
HEMS IDA, del 4
SM3CER/Janne fortsätter att visa oss hur man
gör en egen hemsida. Del 4 av 5 träffkvällar.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 27 April RAPPORT FRÅN
SS A:s ÅRS MÖTE I VIS BY
SM3FJF/Jörgen berättar från sitt besök på SSA:s årsmöte i Visby.
Han berättar om utställningarna, festligheterna och årsmötesförhandlingarna.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen

Tis 4 Maj

TRÄFFKVÄLL

Kvällen blir vad Du gör den till. Kaffebryggen står
på hela kvällen.
Klubbvärd:
SM3MQ F/Curt

Reservkväll om vädret var emot oss den 25 maj.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn

Tis 8 Juni

KVARTALS MÖTE

Kom upp och "tyck till". Det
är Dina idéer och funderingar
som behövs. Vilka klubbaktiviteter vill Du ha under
hösten 1999?
"T yck T ill"!
Klubbvärd:
SM3ESX/Christe r

Tis 18 Maj GÖR DIN EGEN
HEMS IDA, del 5
SM3CER/Janne fortsätter att visa
oss hur man gör en egen hemsida.
Del 5 av 5 träffkvällar.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Q RX 2/99 1999-04-09
SM3FJF och SM3LIV

S ÄSONGS AVS LUTNING

Varmt välkomna till klubbens säsongsavslutning. Om vädret tillåter grillar vi korv
ute, annars använder vi kokplattan. Ta
med Dig familjen och visa hur fint vi har
fått det i klubblokalen.
Klubbvärd:
SM3MQ F/Curt

Tis 6 Juli

SOMMARÖPPET
för Dig som är hemma

Denna ljusa sommarkväll planerar vi för våra
antennarrangemang i nya klubblokalen och avnjuter nygrillad korv.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 3 Aug
Tis 11 Maj

NEDMONTERING
AV ANTENNER

SOMMARÖPPET
för Dig som är hemma

Vi träffas runt grillen och njuter av den varma
sommarkvällen.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christe r

Tis 24 Aug S ÄSONGS TART
Då drar vi igång en ny säsong i
klubblokalen. Kom upp och berätta
om dina radiokontakter under sommaren.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe

Tis 31 Aug TRÄFFKVÄLL
Kom och se om Du fått några QSLkort.
Klubbvärd:
SM3UQO/Björn
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Tis 7 Sept

TRÄFFKVÄLL

Kvällen blir vad Du gör den till.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn

Tis 14 Sept TRÄFFKVÄLL
Mer info i nästa QRX.
Klubbvärd:
SM3MQ F/Curt
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 söndagkvällarna eller läs på
klubbens hemsida på internet för att hålla Dig
informerad om eventuella förändringar.

NYA KURSER
I höst planerar vi för en Te legrafikurs, 25 takt
och en Teknikkurs. T elegrafikursen vänder sig
till Dig som idag har KLASS 2 (f d CEPT 2). Kurserna kommer att hållas i vår nya klubblokal.
Förvissa dig redan nu om en utbildningsplats (begränsat antal utbildningsplatser). Anmäl Dig till:
SM3ESX/Christe r på telefon 060 - 56 12 85 eller
SM3FJF/Jörgen på telefon 060 - 313 25.
Mer info i nästa nummer av QRX.

NYTT FRÅN 1 APRIL

(SM3FJF/Jörgen har medverkat i denna remissgrupp).
De nya föreskrifterna från PT S innehåller flera
nyheter, bl a sänkt morsetelegraferingshastighet, till
25 tecken per minut. Mottagning- respektive sändningsprovet består av 175200 tecken och är utformade som ett vanligt CWQSO och omfattar en
blandning av klartext och förkortningar, bokstäver, siffror och skiljetecken .

NYCKLAR
När det gäller nycklar till den nya klubblokalen så
har vi ett kodlås till
entrédörren
och
våra gamla nycklar
passar nu i den nya
klubblokalen.
(Koden får du av
SM3ESX/Christe r
om Du ringer 56 12 85 eller Christers nya mobiltelefonnummer 070 – 312 32 76).

EFTERLYSES
Smala konferensbord med vikbara ben. Hör av
Dig till SM3ESX/Christer.

E-MAIL
Du som har en egen e-mailadress i klubben glöm
inte att betala in den årliga avgiften på 25 kronor.

Post- och T elestyrelsens nya amatörradioföreskrift, PT SFS 1999:1 gäller från och med
1999-04-01. Samtidigt upphör PT SFS 1994:5 att
gälla. Detta innebär bland annat följande förändringar:
Certifikat CEPT 1 och C gäller som KLASS 1.
Certifikat CEPT 2 gäller som KLASS 2.
Vi gratulerar Dig som innehar C-certifikat. Med
de nya föreskrifterna får Du full tillgång till alla
frekvensband och trafiksätt. Bakgrunden är att
Post- och T elestyrelsen (PT S) accepterat, SSA:s
remissyttrande för de nya föreskrifterna, att låta de
gamla C-certifikaten gälla som KLASS 1.
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VÄLKOMMEN
Nya klubbmedlemmar:
SM3UQB/Karl-Erik
Holmstedt,
Gryttjom 4476,
860 35 Söråker,
T elefon 060 - 409 46
SM3JVJ/Lars
Nordlander,
Så gvägen 2260,
855 90 Sundsvall,
T elefon 060 - 15 62 75
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SÄLJES
Hy Gain

Beg 2 el, 3 bands QUAD 20, 15
och 10 M
500:ICOM
IC 2 SE, 2m Handapparat inklusive
laddn.adapter AD-14, Bottenskydd
BA-11 och Väggla ddare BC-73D
m.m.
1.100:KLM
2 M Power Amplifier KLM
Electronics 10 W in ger 70 W ut
500:SWR-Meter SWB-2 SWR meter för kortvåg.

SWR och powermeter 0 - 100
W, 2 instrument fungerar upp
till 150 M Hz
75:-

DRAKE
ALINCO

Hy Gain

Lågpassfilter TV-3300-LP
150:2 M Power Amplifier,
Alinco ELH-230
0,5 w in ger 10 W ut
75:Mobilantenn kortvåg. Skidställ med
fästplatta för kula, fjäder, bomrör
med led.
7 Toppvippantenner för 80 M, 40
M, 20 M SSB-delen, 20 M CWdelen, 15/12 M,
10 M SSB-delen, 10 M CW-delen
Koaxkabel anpassad för kombibil
Pris prutat och klart
1 000:-

Ring till SM3MQ F/Curt på
telefon 060-53 69 23.

SÄLJES
Vårgårda
Vårgårda
CUU DEE
Tonna
M2
Diamond
Cushcraft
Cushcraft
Cushcraft

2 x 6 el. (2m) inkl. stackn.kab.
300:4 x 13 el. (70 cm) inkl. stackn. kab
650:17 x 432 AN (70cm)
150:23 el. yagi 1296 (23 cm)
250:23 CM 35 EZ (23 cm)
500:CP-6 vert. (80, 40, 20, 15, 10, 6 M)
750:TEN-3 (3el. 10M)
500:A12-4CD (4 el. 12M)
650:A10-4CD (4 el. 10M) osprättad
kartong
1.400:-

Alla antenner i bra skick och 1/4 av
inköpspriset, dock 1/2-priset på
A10-4CD som är ny i osprättad
kartong. Alla priser är hämtpriser.
Ring till SM3GBA/Sven-Erik på
telefon 060 - 10 12 36.

SM CALLBOOK99
SM CALLBOOK99 beräknas utkomma från
tryckeriet omkring 20 April. I denna fina callbook
finns alla amatörer. (Uppdaterat till den 25 mars
1999.) Denna förnämliga bok går att beställa hos
SSA. Pris med frakt 125:-.

SÄLJES
RÄTTELSE
Radio Receiver

Set 19

BC 348-O med hembyggd
nätdel
300:- (hämtpris)
Arme surplus T ranceiver
3,5 - 7 MHz samt VHF med
12 volts variometer
300:- (hämtpris)

Ring SM3FJF/Jörgen på telefon
060-313 25 eller 070-394 17 45.
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Rättelse medlemslista:
SM3EYS/Kalle nytt tel nr 060 - 55 20 37
SM3DTQ /Inge ny adress T riangelvägen 51,
860 33 Bergeforsen
SM3DJV/Mats ny adress
Ponnyvägen 7,
857 50 Sundsvall
SM3HJQ /Valte r
nytt postnummer,

841 96 Erikslund
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UTDRAG UR
ÅRSMÖTESPROTOKOLLET
Protokoll fört vid årsmöte me d Sundsvalls
Radioamatöre r
1999 03 16
i klubblokalen
Paviljongvägen 11 Sundsvall.
§ 1. Mötets öppnande

Klubbordföranden SM3ESX/Christe r öppnar
mötet och kan hälsa 17 medlemmar välkomna.
§ 2. Val av mötesordförande.

SM3ESX/Christe r väljs till ordförande för årsmötet.
§ 3. Val av mötessekreterare

SM3JBS/Sven väljs till att föra årsmötesprotokollet.
§ 4. Val av justeringsmän och rösträknare

SM3UQO/Björn och SM3RMR/Björn väjs till
justeringsmän och rösträknare.
§ 5. Mötets utlysning

Årsmötet befinns vara stadgeenligt utlyst genom
meddelanden i klubbtidningen QRX.
§ 6. Dagordning.

Utdelat förslag till dagordning fastställs.
§ 7. Årsberättelse

Styrelsens skriftliga berättelse för verksamheten
1998 föredras av sekreteraren. Berättelsen läggs
därpå med godkännande till handlingarna.
§ 8. Kassarapport

Den skriftliga ekonomirapporten för 1998 kommenteras av kassören SM3MQ F/Curt och revisor SM3CWE/O we .
§ 9. Revisionsberättelse.

Revisorernas skriftliga berättelse föredras. De
föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
1998 och att resultat överförs till ny räkning. Rapporten godkänns av mötet.
§ 10. Ansvarsfråga.

På revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998
§ 11. Val.

Ordföranden SM3ESX/Christe r omväljs på 2 år.
§ 12. Val av sekreterare

SM3UQO/Björn nyväljs på 2 år.
§ 13. Val av 2 styrelseledamöter

SM3RMR/Björn nyväljs och SM3MQH/Jan
omväljs på 2 år.
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Kassören SM3MQ F/Curt samt SM3CER/JanEric, SM3EFS/Lennart, SM3GSK/Clas-Olof
och SM3LDP/Markku kvarstår ett år som styrelseledamöter.
§ 14. Val av revisorer.

SM3CWE/O we omväljs på 2 år.
§ 15. Val av revisorssuppleanter.

SM3MXC/Jan omväljs för 1 år som revisorssuppleant för SM3CWE/O we .
SM3LIV/Ulla omväljs för 1 år som revisorssuppleant för Björn Björnsson.
§ 16. Val av ansvarig för SM3 Q SL-sortering

SM3AU/Olle omväljs för 1 år som ansvarig för
QSL-sorteringen för SM3.
§ 17. Val av QSL- och diplom-manager.

SM3AF/Sten omväljs för 1 år som ansvarig för
klubbdiplom och avgående QSL.
§ 18. Val av stationsföreståndare.

Mötet omväljer för 1 år följande stationsföreståndare och ställföreträdare.
a) SK3BG: SM3EVR/Tord,
stf SM3GSK/Claes-Olof
b) SK3RFG: SM3KYH/Lars,
stf SM3ACS/Hans
c) BBS: SM3EFS/Lennart,
stf SM3IEK/Ke nneth
d) DX-cluste r: SM3EVR/Tord,
stf SM3GSK/Claes-Olof.
§ 20. Val av radiotrafikansvariga

SM3CER/Jan-Eric och SM3UQS/Mats omväljs
till klubbens radiotrafikansvariga för 1 år.
§ 21. Val av valberedning

T ill valberedning för nästa årsmöte
SM3FJF/Jörgen och SM3JBS/Sven.

väljs

§ 22. Budget och medlemsavgifter

Kassörens förslag till budget presenteras och fastställs. Medlemsavgiften för år 2000 fastställs till
oförändrad 90 kr för ungdom och studerande samt
180 kr för övriga medlemmar utom hedersmedlemmar.
§ 23 Övriga frågor

a) SM3JBS/Sven rapporterar att han hittills inte
hittat Björn Björnsson för att överlämna ett bevis
på klubbens uppskattning av Björns tidigare insatser bl a som revisor.
b) SM3JBS/Sve n har med bl a SM3AF/Sten diskuterat att tillsammans med klubbens historia i
sammandrag lägga ned någon amatörradiopryl på
torget i samband med Sundsvalls stadsritual.
c) SM3JBS/Sven tackar för en trevlig tid som
styrelseledamot och för det omfattande jobb som
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många medlemmar utfört i samband med flyttningen från Södra Berget.

LITE STATISTIK

§ 24. Avslutning.

Då inte fler ärenden finns att behandla förklarar
ordföranden årsmötet avslutat och bjuder till fika.
Dag som ovan:
Sven Bergström mötessekr.
Christer Byström mötesordf
Justeras: Björn Ohlsson och Björn
Collén

QRT
Klubbens 70 cm:s repeatern är för närvarande
QRT .

BULLETIN PÅ R5

På vår hemsida sk3bg.se har vi sedan november
1996 snart haft 20.000 besökare. SM3CER Contest Service har sedan april 1997 haft drygt 32.000
besökare. Contestsidorna är "outstanding" på Internet. Ingen annanstans går det att få denna överblick över alla testregler, tävlingar, resultat m.m.
Nytt på hemsidorna är
SCAG DX-NEWS där
SM3CVM/Lars i Östersund sammanställer DXkalendern
Grattis Janne till denna framgång och det tålamodsprövande i att skapa och uppdatera SK3BG:s
hemsida och din SM3CER Contest Service.

Söndagar kl 21.00

GLAD SOMMAR

Glöm inte att checka in!
Efte r bulletinen komme r ordföranden
SM3ESX me d SK3BG-NYTT.

Styrelsen önskar alla
medlemmar en skön sommar.

UTGÅENDE OSL-KORT
Klubben skickar QSL-kort följande datum:
15 Fe br, 15 Maj,
15 Se pt, 15 Nov.
Glöm inte att frankera med QSL-märke.

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 1999
MÅNAD
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC

ÅR
99
99
99
99
99
99
99
99
99

SIGNAL
SM3EVR
SM3MQF
SM3LDP
SM3ESX
SM3AF
SM3UQS
SM3BCS
SM3UQK
SM3ESX
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SIGNAL
SM3LNM
SM3CZ S
SM3RMR
SM3FJF
SM3BEE
SM3MXC
SN3NRY
SM3RRT
SM3CWE

SIGNAL
SM3T RV
SM3HFD
SM3UQO
SM3LJA
SM3JBS
SM3GQP
SM3ICP
SM3 SJN
SM3KYH

SAMMANKALLANDE
SM3EVR
SM3MQ F
SM3LDP
SM3ESX
SM3AF
SM3UQS
SM3BCS
SM3UQ K
SM3ESX

TELEFON
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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MÅNADENS KLUBBPROFIL
Klubbprofil:
Bor:
Ålde r:
Civilstånd:
Yrke:

SM3HJQ Valter Bruce
Mindre jordbruksfastighet, Gubbyn 3412, Erikslund, 15 km öster om Ånge
66 år
Gift med Lilly, 3 vuxna barn och barnbarn
Fd instrumenttekniker, utprovare och felsökare på SJ:s RC-Lok
samt fritidsbonde sedan 1974.

Valter är radioamatören som kontaktar andra
radioamatörer via kortvågen men även genom
personliga besök i deras hem QTH:n runt om i
världen. Valter säger: ”- Att ropa allmänt anrop och få QSO med någon ute i världen är lika
spännande som att möta dessa människor i
deras hemmiljö". Valter
har även ett engagemang
inom jordbruket. Valter
räds inte nya utmaningar
som t ex att på äldre dagar lära sig dyka och att
upptäcka världen på ett
annat sätt, mer om Valter
se nedan.
Hur startade ditt radiointresse Valte r?
Vad ja g kan minnas har jag alltid varit intresserad av att lyssna på kortvåg. På tidigt 60-tal
lyssnade jag ständigt på vår gamla allbandsmottagare, speciellt på kortvåg och blev intresserad av DX-ing. Jag blev lyssnaramatör i SSA
och detta intresse vidareutvecklades till bland
annat PR radio. På 60-talet kom jag i kontakt
med andra radioamatörer här i västra Medelpad,
bland annat SM3AC T age Törnqvist och
SM3FEH Gunnar Sundell. 1974 avlade jag
dåvarande T-certifikatet och 1977 erhöll jag Acertifikatet. Genom lyssnandet blev jag tidigt
intresserad av antennkonstruktioner och började
bygga ihop antenner för de olika frekvensbanden. Dessutom började jag att bygga nätaggregat, något som är en del av det yrkeskunnande
jag har med mig, från min tid vid SJ.
Minns Du ditt första QSO och är de t något
spe ciellt QSO Du minns?
Som svar på din första fråga. Självklart säger
Valter. Det första VHF QSO:et hade jag 1974
med radioamatörerna i Sundsvallsklubben och
de i närheten av Ånge. När jag kom över på
kortvågen så var mitt första QSO med Sundsvallsgänget SM3GT /Anders (numera SM4GT )
därefter några staplande QSO:n på engelska.
Som svar på Din andra fråga, något speciellt
QSO. Jag tänker inte på något speciellt QSO,
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utan snarare på den speciella känsla jag upplever, säger Valter och fortsätter ,"- T änk Dig
Jörgen, här ropar jag allmänt anrop och får svar
från en radioamatör i Australien, Nya Zeeland
eller Brasilien. Just den känslan, att med några
få watt ut i en enkel antenn få svar från andra
sidan jordklotet. Från början var upplevelsen så starkt att hjärtat nästan slog
dubbelsla g, svettningar i handflatan
när jag höll i telegrafinyckeln, mikrofonskräcken för nu måste jag ju försöka prata engelska o s v, detta kommer
jag aldrig att glömma, det är just det
här som jag upplever som det stora i
amatörradiohobbyn". Mitt intresse för
andra sändaramatörer och geografin
har gjort att jag verkligen föredrar ” långpratsQSO:n” , detta gör att det har blivit få QSO:n i
loggboken till antalet men varje QSO är tidsmässigt desto längre.
Går det bra att förena jordbruket me d
amatörradion?
Jag är ”fritidsbonde”
och jag har intresserat mig för nötkreatur från
Hereford i mellersta England. Just Herefordsdjuren anses som första klassens nötkreatur för
avelsuppfödare och nötkreaturskonsumenter.
Det började med att jag hade QSO:n med sändaramatörer från Hereford samt gjorde studiebesök på plats, både hos avelsuppfödare och
sändaramatörer. Detta resulterade i att jag bland
annat köpte några djur från Hereford, detta var
för ca 20 år sedan. Intresset för nötkreatur har
gjort att hela familjen arbetat med dessa avelsdjur vilket även resulterat i att vi deltagit i en
del avelsutställningar, bland annat på ELMIAmässan i Jönköping. På utställningarna har vi
erhållit ett 1:a pris, två 2:a pris samt fyra 3:e
pris. Så visst går det att förena jordbruk och
amatörradio. Jordbruket gör ju också att jag har
markyta för mina för antennbyggnationer och
eftersom båda är hobbybetonade går det verkligen bra att förena dessa två hobbies sett över ett
kalenderår.
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Du nämner geografi, vad be tyde r de t?
Min XYL Lilly och jag har alltid varit intresserade av att resa och besöka olika länder och
uppleva olika kulturer. Vi har gjort ett antal
” långresor” både till kända och mindre kända
öar och resmål. Bali, Costa
Rica, Samoaöarna för att
nämna några resmål. När jag
kommer till en ny plats letar
jag efter radioantenner. Hittar
jag en antenn så knackar jag
på, presenterar mig som,
SM3HJQ from Sweden: Det har blivit otaliga
radiomöten hemma hos amatörer runt om i
världen. Kan Du tänka Dig att som radioamatör är jag alltid välkommen vart jag än kommer, säger Valter.

Dessutom gillar jag dykning. För 2 1/2 år sedan
gick jag en dykarutbildning i Sundsvall. Nu har
jag certifikat och får gå ner till 15 meters djup.
Det är helt fantastiskt, här öppnas en helt ny
värld för mig, det är enorma panoramavyer
som finns nere i vattnet. Det är bara att konstatera att undervattensvärlden är helt fantastisk. Jag har gjort en del dykningar
bland annat i Seychellerna. Inom dykningen gäller samma synsätt som inom
starkströmsområdet. Det gäller verkligen
att använda sitt förnuft och iaktta de säkerhetsföreskrifter som finns. Inom dykningen gäller det att hålla kontroll på
dyktid och på vilket djup man befinner
sig på. Precis som inom amatörradiohobbyn har deltagarnas ålder ingen betydelse.

Hur ser de t ut i radioschacket?
Jag har en "oldtimer" kortvågsstation, nämligen
en rördriven Drake R4 B-line med hembyggt
slutsteg och en 3 el Fritzel-beam ca 14 meter
upp i en mast. I masten sitter dessutom inverterade dipolantenner. RTTY är det trafiksätt som
jag kört mest, säger Valter, med en Siemens
fjärrskriftsmaskin modell 507 och en hembyggd
ST 6-enhet till Draken. Dessa saker är ju idag
museiföremål om du jämför med dagens datorer, men trots allt så har många QSO:n blivit
utväxlade med denna utrustning . För VHF har
jag en Kenwood tranceiver till en 13 el hembyggd beam. Jag kan köra via repeatrarna i
Sundsvall, Hudiksvall, Hassela, Vemdalen, Åre,
Östersund och naturligtvis Hallberget här i närheten.

Hur tror Du amatörradiohobbyn ser ut omkring år 2005?
Jag hoppas att radiogrejorna går att ”förstå sig
på” . Helt klart hoppas jag att hobbyn och frekvensbanden får finnas kvar. Amatörradioföreningarna har en stor betydelse för den totala
samhällsbilden bland annat hjälp i nödsituationer och att förmedla information. Socialt sett
betyder radion, radioklubbarna och föreningslivet mycket för den enskilde radioamatören. Här
får vi hoppas på fortsatt nyrekrytering av ungdomar till vår fina hobby. Jag hoppas på fler
föreningsmänniskor och inte på de som är individualister. För mig har kamratandan varit enastående, hoppas att den får bestå.

Be rätta något om
Din tid inom SJ?
Jag är utbildad
som el-utprovare
av dåvarande ASEA i Västerås. I 15 år åkte jag
i de flesta SJ-loken, och testade och provade
allt elektriskt som fanns i loken, det gällde
spänningar från 24 upp till 16 000 volt. Alla
lok, tas efter en viss driftstid mätt i kmintervall, in för totalkontroll. I samband med
detta går man åter igenom hela el-systemet. Så
det har blivit ett stort antal ” lok-km” efter stambanorna, säger Valter.
Har Du fle r hobbyintressen?
Pimpling på vintern. På sommaren trivs jag
med bågskytte. Här har jag också nått flera
framstående placeringar under några årtionden.
Q RX 2/99 1999-04-09
SM3FJF och SM3LIV

Vad har Du för framtidsplane r
Valte r?
Mitt intresse för dykning innebär
väl ytterligare någon resa till något dykvänligt
område. Inom amatörradion planerar jag för en
ny antennmast, typ wersatower, samt en modernare amatörradiostation. Internet har jag
ännu inte hunnit prova på så det intresset bör
väl också få se dagens ljus. Självklart även besök i radioklubbens nya klubb QT H i Sidsjön.
När jag åker hem från Erikslund fascineras jag
av den målbild Valter har. Allt från mitt i prick
på en bågskyttetavla, avelsuppfödning, dykarcertifikat vid 64 års ålder, samt den framtidstro
som Valter har och som Valter säger: ” Livet
levs framvägen men förstås bakvägen” .
Vid pennan
SM3FJF / Jörgen
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