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Välkommen till vår- och sommarnumret av QRX. 
 
Vi går mot ljusa-
re tider och 
snart kan vi rea-
lisera våra pla-
ner på förbättra-
de eller nya an-
tenner hemma 
eller i sommar-
stugan. För 
klubbens del 
väntar vi på 

uppsättningen  av de nya antennerna för VHF och 
UHF. 
 
Som vanligt har våra tisdagskvällar varit välbe-
sökta och haft ett varierat programutbud. Vårens 
tematräffkvällar om nödsituation/samband har 
varit mycket välbesökta. 
 
SM3CER/Janne och SM3EVR/Tord berättade 
återigen för många intresserade om radioamatö-
rernas OS-tävling i Helsingfors i juli 2002. De som 
kom till klubben denna afton fick även se en ny-
producerad DVD-film på 60 minuter från WRTC 
2002. 
 
En stående aktivitet är nu VHF-testerna första 
tisdagen varje månad. Ansvarig för samordningen 
är SM3RMR/Björn. Tisdagen den 1 april nådde 
vi vårt bästa resultat med ett stort antal aurora-
QSO´n, körda på våra stackade ”vertikaldipoler”. 
 
En tisdagskväll visade SM3GSK/Classe och 
SM3XGM/Mikael hur de olika instrumenten på 
vår labb-bänk fungerar.  
 

Jemtlands Radioamatörer, SK3JR, ansvarade för 
sambandet i biltävlingen Snow-Rally i Östersund i 
månadsskiftet februari-mars. Från Sundsvalls  
Rad ioamatö rer  de l tog i  sambandet 
SM3CER/Janne, SM3FJF/Jörgen, 
SM3FWT/Hans, SM3HFD/Håkan,  
SM3JVJ/Lars, SM3RMR/Björn och  
SM3UQK/Nils.  

Klubbens årsmöte den 18 mars samlade ett 35-tal 
amatörer. SM3LIV/Ulla gick igenom verksam-
hetsberättelsen och redovisningen för år 2002 
samt redogjorde för budgeten år 2003. Vi kan 
konstatera att klubbens ekonomi är god tack vare 
de medlemmar som troget köper bingolotter var-
je vecka. En varm applåd gavs till 
SM3KAF/Bosse för hans arbete med bingo-
lottoförsäljningen. SM3ESX/Christer berättade 
om det arbete som pågår i styrelsen under led-
ning av SM3LDP/Markku för att ta reda på 
medlemmarnas önskemål och hur styrelsen skall  

(Forts. på sidan 2) 

SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET 

Utskick från:  SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall 
Besöksadress:  Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall 
Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström  SM3ESX 060—56 12 85 
 Sekreterare: Björn Ohlsson SM3UQO 060—12 85 70 
 Kassör:  Ulla Norrmén SM3LIV 060—313 25 
Email: hq@sk3bg.se  Hemsida: www.sk3bg.se Postgiro: 79 16 23-2  

Årsmöte på SK3BG, alla studerar räkenskaperna 
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arbeta vidare, för att leva upp till  de förväntning-
ar som ställs på en modern amatörradioklubb. 
Utdrag ur årsmötesprotokollet samt styrelsens 
nya sammansättning kan Du läsa på sidan 7. 
 

SM3-mötet i Gävle den 5 april samlade 30 perso-
n e r .  S K 3 B G  r e p r e s e n t e r a d e s  a v 
SM3CER/Janne, SM3CWE/Owe, 
SM3EVR/Tord, SM3FJF/Jörgen,  
SM3HFD/Håkan och SM3MQF/Curt. 
 
Årsmötet på SI9AM den 12 april var välbesökt, 
mer info på sidan 9. 
 
Träffkvällen den 15 april var mycket välbesökt. 
Temat för kvällen var Boatanchor-evening. Många 
hade hörsammat vår vädjan om att ta med sig 
nostalgi- och raritetsmottagare/sändare. 
SM3MTQ/Dan hade åkt ända från Delsbo för att 
visa och själv få ta del av andras radioklenoder. 

 

(Forts. från sidan 1) På klubbens hemsida www.sk3bg.se kan du 
hämta hem klubbtidningen som en pdf-fil.  
Det betyder att du tar hem den i originalutföran-
de dvs i färg och med alla bilder. Har Du syn-
punkter på pdf-filen etc, hör gärna av Dig direkt 
till SM3LIV/Ulla.  
Email: sm3liv@svessa.se 
 
Ett tips när Du tar hem pdf-filer. Finns alternati-
vet ”Skriv ut som bild” i utskriftsfunktionen, 
prova det om Du har problem vid utskrift av bil-
der och teckensnitt etc. 
 
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 ca 100 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tackar 
Sydkraft Vattenkraft AB som tryckt 
detta nummer av QRX. 
  
Vi behöver hjälp med tryckningen av 
resterande nummer under år 2003. Kan 
Du som läser detta, hjälpa oss eller för-
medla så att något av kommande num-
mer av QRX kan kopieras.  
 
QRX nr 3/2003 kommer att tryckas i mitten av 
augusti. Manusstopp är den 1 augusti 2003. 

SM3-mötet i Gävle 

UTGÅENDE OSL-KORT 

Klubben skickar QSL-kort följande datum: 
 

15 Febr, 15 Maj,  
15 Sept, 15 Nov. 

 

Glöm inte att frankera med QSL-märke. 
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Tis 13 maj NÖDSITUATION/SAMBAND 
Del V av V. Vi testar QRP-utrustningen 
inför söndagens portabeltest. Vi söker 
operatörer. Är Du intresserad kontakta  
SM3ESX/Christer. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Sön 18 maj SSA:s PORTABELTEST 
Nu kommer vår QRP-utrustning till användning. Vi 
deltar i SSA:s portabeltest som pågår mellan 
07.00—11.00 UTC. Tidpunkt för avresa meddelas 
i SK3BG-nytt. Du kan också läsa på klubbens 
hemsida eller kontakta SM3ESX/Christer för 
mer info.  Var och en tar med sig egen förtäring. 
Alla är varmt välkomna att delta. 
Klubbvärd: Styrelsen 
 
Tis 20 maj KVARTALSMÖTE 
Vi kommer att diskutera: 
•  Höstens aktiviteter på klubben 
•  Satsning på VHF/UHF-antennerna 
•  Klubbens contestaktiviteter på HF/VHF/UHF 
•  Kurser/utbildning 
•  Amatörradions dag 
•  Höstens SM3-möte i 

Sundsvall 
•  Studiebesök 
•  QSL-verksamhet 
Vi behöver Dina synpunkter 
och idéer och vi behöver Dig 
som bollplank för våra tankar 
och förslag. Vi är lyhörda och vill försöka anpassa 
verksamheten, så att den passar så många som 
möjligt. Kommer Du? 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Tis 27 maj QSL-SORTERING 
Vi sorterar inkomna QSL-kort. Kaffebryggen står 
på hela kvällen. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
Tis 3 juni VHF-TEST 
Vi fortsätter att köra VHF-test från 
klubben. För Dig som är hemma 
finns möjlighet att köra SK3BG även 
på FM. Vi lyssnar vid tre tillfällen,  
kl 20.00-20.05, 21.00-21.05 och 
22.00-22.05 på 145.550 MHz. Det vi 
behöver är Din QRA-locator. Om Du 
i n t e  h a r  d e n ,  k o n t a k t a 
SM3HFD/Håkan så ordnar det sig. 
Klubbvärd: SM3RMR/Björn 

(Forts. på sidan 4) 

HÄR FINNS VI 

Tis 29 april  RAPPORT FRÅN SSA:s  
  ÅRSMÖTE I GÖTEBORG SAMT 
  QSL-SORTERING 
Rapport från SSA:s årsmöte i Göteborg. 
SM3CWE/Owe och SM3FJF/Jörgen 
berättar om utställningarna, föredragen 
och årsmötesförhandlingarna och däref-
ter sorterar vi QSL-kort. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
Tis 6 maj VHF-TEST 

Vi fortsätter att köra VHF-test 
från klubben. För Dig som är 
hemma finns möjlighet att köra 
SK3BG även på FM. Vi lyssnar 
vid tre tillfällen, kl 20.00-20.05, 
21.00-21.05 och 22.00-22.05 på 
145.550 MHz. Det vi behöver är 
Din QRA-locator. Om Du inte har 
den kontakta, SM3HFD/Håkan 
så ordnar det sig. 

Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 

Om inte annat anges träffas vi i vår klubblokal 
som ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön. 
 
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd 
alternativt läsk och bröd till ett självkostnadspris 
av endast 20 kronor. 

VÅR– OCH SOMMAR- 
PROGRAMMET 
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Tis 10 juni SÄSONGSAVSLUTNING 
Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trevlig 
samvaro i klubblokalen. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis 1 juli SOMMARÖPPET MED QSL-
  SORTERING, VHF-TEST SAMT 
  INFO OM SI9AM 
SM3FJF/Jörgen visar en DVD-film från Ragun-
da kommun om den Thailändska paviljongen. 
Dessutom berättar han om ”Öppethusdagarna” 
hos SI9AM. Även i år blir det stora festligheter i 
samband med Chulalongkorndagarna, bland an-
nat får Utanede prinsbesök och man 
kommer att visa thailändska hant-
verk mm. 
 
Vi deltar också i VHF-testen. För Dig 
som är hemma finns möjlighet att 
köra SK3BG även på FM. Vi lyssnar 
vid tre tillfällen, kl 20.00-20.05, 
21.00-21.05 och 22.00-22.05 på 
145.550 MHz. 
 
Vi försöker också hinna med att sortera QSL-kort 
denna kväll. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
Fredag-söndag 18-20  juli  
ÖPPET HUS I DAGARNA TRE PÅ SI9AM 

Planera redan nu för ett be-
sök hos Europas 4:e besöks-
s t a t i o n .  U n d e r  
”Öppethusdagarna” har vi 
öppet mellan kl 10.00 – 
20.00 och då har alla radio-
amatörer möjlighet att låna 
radioutrustningen och köra 
radio helt gratis. 
 
För att så många som möj-

ligt skall ges möjlighet att köra radio från 
SI9AM, boka redan nu tid som passar Dig. Vi har 
delat in öppethusdagarna i 5 st 2-
timmarspass/dag. Skicka ett mail till 
SM3LIV/Ulla sm3liv@svessa.se med önske-
mål om tid, eller ring på telefon 060 – 313 25. På 
SI9AM:s hemsida www.qsl.net/si9am kan Du 
läsa vilka tider som olika operatörer bokat. 
 
Du som inte varit inne i den Thailändska pavil-
jongen kan göra det gratis den 19 juli. 

(Forts. från sidan 3) Tis 5 aug  SOMMARÖPPET MED QSL-
  SORTERING,  VHF-TEST,  
  FÖREDRAG M.M.  
Denna sommarafton gästar SM1LF/Sören oss. 
Under sommarmånaderna är Sören SM3:a från 
sitt fritids-QTH på Alnön. Även denna sommar 
kommer Sören att berätta från andra världskriget, 
bl a om signalspaningens betydelse, varningssy-
stem och slaget vid ”Tsushima”. 
   
Vi deltar också i VHF-testen. För 
Dig som är hemma finns möjlig-
het att köra SK3BG även på FM. 
Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl 
20.00-20.05, 21.00-21.05 och 
22.00-22.05 på 145.550 MHz. 
 
Vi planerar dels höstens  
portabeltest från fyren på Lörudden, dels för  
Lighthouse-weekend även den från Lörudden. 
 
SM3FJF/Jörgen berättar vad som hände under 
öppethusdagarna hos SI9AM. 
 
Vi försöker också hinna med att sortera QSL-kort. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 
 
Lördag-söndag 16-17 aug  
LIGHTHOUSE-WEEKEND 
För första gången deltar SK3BG i aktiviteten 
”Lighthouse week-
end”. Observera att 
detta inte är en con-
test. Aktiviteten går 
ut på att sändare-
amatörer aktiverar 
och kör radio från 
olika fyrar eller fyr-
skepp världen runt, 
under 3:e hela helgen 
i augusti månad. 
 
I skrivande stund planerar vi för deltagande från 
fyren på Lörudden, ca 300 meter nordlig riktning 
från restaurangen. Bilen lämnar Du på parkering-
en på Lörudden och promenerar sedan fram till 
fyren.  Vår tanke är att köra radio från en hus-
vagn. Det  finns möjlighet att köra en husvagn 
fram till fyren. Vi behöver operatörer, kontakta 
SM3ESX/Christer eller SM3FJF/Jörgen. 
Mer info på www.sk3bg.se  
Klubbvärd: Styrelsen 

(Forts. på sidan 5) 
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Sön 17 aug SSA:s PORTABELTEST  
  FRÅN LÖRUDDEN 

Nu kommer vår QRP-
utrustning till användning. Vi 
deltar även i höstomgången 
av SSA:s portabeltest som 
pågår mellan 07.00—11.00 
UTC. Tidpunkt för avresa 
finns att läsa på klubbens 
hemsida, eller kontakta 

SM3ESX/Christer för info.  Var och en tar med 
sig egen förtäring. Alla är välkomna att delta. Mer 
info på www.sk3bg.se 
Klubbvärd: Styrelsen 
 
Tis 26 aug SÄSONGSSTART OCH QSL-
  SORTERING 
Nu startar vi upp en ny säsong i klubben. Ta del 
av de nya tidskrifterna, som har kommit under 
sommaren. Vi sorterar inkomna QSL-kort och be-
rättar roliga sommarminnen. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Tis 2 sept VHF-TEST 
Nu gläds vi åt våra nyuppsatta riktan-
tenner på VHF och UHF. Vi aktiverar 
klubbens signal i VHF-testen. För Dig 
som är hemma finns möjlighet att 
köra SK3BG även på FM. Vi lyssnar 
vid tre tillfällen, kl 20.00-20.05, 
21.00-21.05 och 22.00-22.05 på 
145.550 MHz. Det vi behöver är Din 
QRA-locator. Om Du inte har den, kontakta 
SM3HFD/Håkan så ordnar det sig. 
Klubbvärd: SM3RMR/Björn 
 
Tis 9 sept DEMONSTRATION AV OLIKA 
  CONTESTPROGRAM 
SM3CER/Janne demonstrerar och undervisar 

Dig i tre olika contestprogram. I 
skrivande stund planerar vi att 
göra i ordning ett antal undervis-
ningsdatorer så att Du kan följa 
demonstrationen i en undervis-
ningsdator. Vår tanke är att Du 
ska kunna få med Dig ett gratis 
contestprogram, antingen på dis-

kett eller CD.  
Klockan 19.30 utbildning på programmet SSA/MT 
Klockan 20.15 utbildning på programmet TR 
Klockan 21.00 utbildning på programmet CT 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 

(Forts. från sidan 4) Sön 14 sept MÅNADSTEST PÅ KLUBBEN 
SM3FJF/Jörgen hälsar Dig välkommen att delta 
i SSA´s månadstest på 40 och 80 meter på kort-
våg från klubben. Vi använder oss av contestpro-
grammet TR. Vi träffas kl 15.30, mellan klockan 
16.00 – 17.00 pågår CW-delen och mellan klock-
an 17.15 – 18.15  pågår SSB-delen. 
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 

 
Tis 16 sept KVARTALSMÖTE 
   SAMT  RAPPORT FRÅN  
  SM3LDP/MARKKU 
Styrelsen presenterar bland annat höstens  
program samt rapporterar 
om det projektarbete som 
pågår i styrelsen. Vi behöver 
Dina synpunkter och idéer 
och vi behöver Dig som boll-
plank för våra tankar och 
förslag. Vi är lyhörda och vill 
försöka anpassa verksamhe-
ten, så att den passar så 
många som möjligt. Kommer Du? 
Klubbvärd: SM3LDP/Markku  

 
Tis 23 sept INFÖR AMATÖRRADIONS DAG 
Denna kväll planerar vi vårt gemensamma enga-
gemang inför amatörradions dag. 
Mer info i QRX nr 3/2003.  
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Lör 27 sept AMATÖRRADIONS DAG 
Vi demonstrerar amatör-
radio mellan klockan 
09.00 – 16.30. Vi behö-
ver operatörer till både 
HF, VHF och satellitkör-
ning. Anmäl Dig snarast 
till SM3ESX/Christer 
eller SM3FJF/Jörgen. 
Plats för demonstratio-
nen är i skrivande stund 
inte bestämd. Mer info i nästa QRX. 
Klubbvärd:  Styrelsen 

 
Tis 30 sept QSL-SORTERING 
Vi sorterar månadens inkomna QSL-kort. Som 
vanligt är kaffebryggen varm hela kvällen. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Lör 4 okt SM3-MÖTE I SUNDSVALL 
Se separat kallelse på sidan 6. 

(Forts. på sidan 6) 
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Tis 7 okt VHF-TEST 
Vi fortsätter att köra VHF-test från 
klubben. För Dig som är hemma 
finns möjlighet att köra SK3BG 
även på FM. Vi lyssnar vid tre tillfäl-
len, kl 20.00-20.05, 21.00-21.05 och 
22.00-22.05 på 145.550 MHz. Det vi 
behöver är Din QRA-locator. Om Du 
i n t e  h a r  d e n ,  k o n t a k t a 
SM3HFD/Håkan så ordnar det sig. 
Klubbvärd: SM3RMR/Björn 
 
Sön 12 okt MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN 
SM3UQO/Björn hälsar Dig välkommen att delta 
i SSA´s månadstest på 40 och 80 meter på kort-

våg från klubben. Vi an-
vänder oss av contestpro-
grammet TR. Vi träffas kl 
15.30, mellan klockan 
16.00 – 17.00 pågår SSB-
delen och mellan klockan 
17.15 – 18.15  pågår CW-
delen. 

Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
Tis 14 okt TRAFIKSÄKERHET OCH IT  
  I BILEN  
SM3FJF/Jörgen berättar 
bland annat om ”Bilens inre 
säkerhet”, ”krockvåld”, för-
sök med hastighetspåminna-
re och framtida navigerings-
system för bilarna.  
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 

(Forts. från sidan 5) 

SK3BG, 
Sundsvalls Radioamatörer 
och DL3, SM3CWE/Owe 
hälsar Dig varmt välkom-
m e n  t i l l  h ö s t e n s  
SM3-möte i Sundsvall. 
 
 
 
Datum: 
LÖRDAGEN DEN 4 OKTOBER 2003 
 
Klockan: 10.00 - ca 15.30 
 
Lokal: Klubblokalen, Sidsjön 
 
Adress: Paviljongvägen 11,   
 Sundsvall 
 
Program: 10.00 Samling 
  Kaffe och   
  smörgås till  
  självkostnadspris 
 10.30 Mötesförhandlingarna  
  börjar 
 12.00 Lunch 
 13.00 Förhandlingarna fortsätter 
 14.30 Stor loppis och auktion 
   
Incheckning: Via repeatern SK3BG/R på  
 145.725 (RV58)  
 
Mer info: Lyssna på SSA-bulletinen eller 
 besök SK3BG:s hemsida, så får du 
 senaste nytt om SM3-mötet. 
 

VARMT VÄLKOMNA! 

KALLELSE TILL SM3-MÖTE 

Vi planerar en ny kurs i 
amatörradioteknik un-
der hösten 2003.  
 
Känner Du någon som 
är intresserad, be dem i 
så  fa l l  kontakta 
S M3 E SX / Chr i s te r  
eller SM3FJF/Jörgen. 

KURSVERKSAMHET 

BINGOLOTTO 

SK3BG säljer bingolotter. 
 

 
STÖD KLUBBEN  

GENOM ATT KÖPA  
BINGOBRICKOR  

AV SK3BG 
 

 
Du som inför hösten 2003 vill förhandsanmäla 
Dig för Bingobrickor, ring och förhandsboka hos 
SM3KAF/Bosse på telefon 060 – 55 29 49. 
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SK3BG:s STYRELSE 

ORDFÖRANDE 

SM3ESX/Christer 

SEKRETERARE 

SM3UQO/Björn 

KASSÖR 

SM3LIV/Ulla 

SM3CER/Janne 

LEDAMOT 

SM3FJF/Jörgen 

LEDAMOT 

SM3EFS/Lennart 

LEDAMOT 

SM3GSK/Classe 

LEDAMOT 

SM3LDP/Markku 

LEDAMOT 

SM3RMR/Björn 

LEDAMOT 

Årsmöte  2003-03-18 
 
Ordförande SM3ESX öppnade 
mötet och hälsade de ca 25 
deltagarna välkomna till årets 
största möteshändelse. 
 
Speciellt inbjudna från Härnö-
sands radioklubb var  SM3AFT 
Lennart samt SM3ETC Jan att 
delta i årsmötet, detta med 
tanke på vårt kommande sam-
arbete och kursprojekt. 
 
Till mötesordförande för årsmö-
tet valdes SM3CWE Owe. 
 
Dagordningen godkändes av 
mötet. 
 
Till mötessekreterare valdes 
SM3UQO och till justerings-
män valdes SM3FWT samt 
SM3MQF.  
 
Mötet var utlyst enligt 
SK3BG:s stadgar. 
 
Årsberättelsen föredrogs av 
SM3LIV, som bad årsmötet att 
spendera 10-15 min för att läsa 
igenom verksamhetsberättelse, 
resultaträkning, balansresultat 
med budget, budget 2003 samt 
redovisningsprinciper med no-
ter och underskrifter. 
 
Verksamhetsberättelsen god-
kändes och lades till handling-
arna. 
 
SM3LIV, kassör föredrog kas-
sarapporten för mötet. Mötet 
godkände balans- och resultat-
räkning,  som lades till hand-
lingarna. 
 
Budget 2003 presenterades av 

(Forts. på sidan 8) 

MÅNADSTEST 
Sätt av en eller två timmar i månaden för klubben. Var med och kör 
månadstesterna på kortvåg. Ju fler vi är som kör, skickar in logg till 
SM5NBE, via mt@svessa.se och ange klubbtillhörighet SK3BG, 
så tävlar vi om att placera klubben högst på prislistan, oavsett Din 
egen resultatplacering.  
73 de SM3CER/Janne 

UTDRAG UR ÅRSMÖ-
TESPROTOKOLLET 
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SM3LIV.  Lagd budget för 
2003 godkändes av mötet. 
 
Revisionsberättelsen godkändes 
och lades till handlingarna. 
 
Efter genomgång av SK3BG:s 
ekonomi samt årsberättelse gav 
årsmötet  styrelsen ansvarsfri-
het för 2002. 
 
Styrelse från och med 18 
mars 2003, se separat  
artikel på sidan 7. 
 
Revisorer  
SM3CWE/Owe  
SM3GBA/Sven-Erik 
 
Revisorssuppleanter 
SM3MXC/Jan  
SM3BJV/Gunnar 
 
Funktionärer valda av  
årsmötet 
QSL-sorterare för SM3 
SM3JVJ/Lars  
stf. QSL-sorterare   
SM3BIL/Owe  
 
QSL och Diplommanager 
SM3AF/Sten  
 
Stationsföreståndare för SK3BG 
SM3EVR/Tord  
 
Radiotrafikansvarig för SK3BG 
SM3CER/Jan-Eric  
 
Repeateransvarig 
SM3EFS/Lennart  
 
Digital Radiokommunikation 
SM3HFD/Håkan  
 
DX-clusteransvarig 
SM3GSK/Clas-Olof  
 
Klubbrepresentant SI9AM 
SM3HFD/Håkan  
Stf. klubbrepresentant SI9AM 
SM3BQC/Arne  

(Forts. från sidan 7) Valberedning  
SM3WSK/Bengt 
SM3AF/Sten 
 
Övriga funktioner under-
ställda styrelsen 
VHF och UHF tester 
SM3RMR/Björn 
 
Inkommande QSL för SK3BG 
SM3NXS/Sten  
 
Utbildning  
SM3ESX/Christer  
SM3FJF/Jörgen  
 
IT-ansvarig  
SM3CER/Jan-Eric  
SM3LIV/Ulla  
 
Bulletinoperatör  
SM3UQO/Björn  
 
Ansvarig SK3BG-Nytt 
SM3ESX/Christer  
 
Ansvarig Bingolotto 
SM3KAF/Bo  
 
Provförrättare inom SK3BG 
SM3CWE/Owe 
SM3FJF/Jörgen  
 
Fastställande av medlemsavgift 
för 2004 beslutades bli oföränd-
rad 200:-. 
 
Rapport från arbetet med klubb-
utvecklingen, som är ett utveck-
lingsarbete mest utfört av 
SM3LDP. SM3ESX presentera-
de styrelsens förslag till basser-
vice samt hur vi skall utveckla 
SK3BG fram till 2005. Mötet 
var av den uppfattningen, att 
arbete som styrelsen gjort i ut-
vecklingsarbetet skall drivas 
framåt i samma anda som nu. 
 
Övriga frågor 
Kursen ti l lsammans med 
SK3AH kommer att genomfö-
ras, men är framflyttad  till maj. 

SK3AH tyckte att vi skall göra 
SWAT analys av verksamheten.  
Samarbetet  kommer att fort-
sätta med SK3BG, för att man 
inte klarar av kurs och utbild-
ningar själv. 
 
Blomutdelning skedde till 
SM3XGM, som avgick ur styrel-

sen samt till vår 
B ingolot toman 
SM3KAF för 
hans arbete med 
att dra in pengar 
till klubben samt 

till SM3LIV, den enda aktiva 
XYL vi för närvarande har. 

 
Vid pennan 
SM3UQO Björn Ohlsson 
Sekreterare 
 
Justeras 
SM3FWT Hans Håkansson 
SM3MQF Curt Dufva 

Amatörradio  Norge 
CQ   USA 
CQ DL   Tyskland 
RadCom  England 
QST   USA 
QTC   Sverige 
OZ   Danmark 
Radioamatööri Finland 
Eter Aktuellt   
SARTG News   

TIDNINGAR ATT 
LÄSA PÅ KLUBBEN 
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Syftet med 
SI9AM, King 
Chulalongkorn 
M e m o r i a l 
Amateur Radio 
Society in Ra-
gunda, Swe-
den är att  

kunna erbjuda sändareamatö-
rer som besöker den thailänds-
ka paviljongen att på plats kun-
na köra radio med specialsigna-
len SI9AM. 
  
KORT RESUMÉ VÅREN 2003 
 
Januari 
Den 19 januari hölls telefonsty-
relsemöte, där vi bland annat 
diskuterade nya priser för hyra 
av rum och radioutrustning, 
diplomprogram, bättre handha-
vandeinstruktioner för radio- 
och kringutrustning,  hur vi 
skall få sponsorer till ett  helau-
tomatisk slutsteg samt bestäm-
de datum för årsmötet.  
 
Mars 
Lördagen den 8 mars träffade 
SM3BQC/Arne, SM3EAE/Lars 
och SM3FJF/Jörgen den nya 

arrendatorn för Holmsta. Hon 
heter Astrid Hammargården. 
Hon har tecknat ett 3-
årskontrakt, där hon hyr hela 
byggnaden med restaurang och 
övernattningsrum. SI9AM´s 
rum ingår inte i det kontraktet.  

Den 13 mars besökte 
SM3FJF/Jörgen Södertörns 
radioamatörer, SKØQO och 
berättade om besöksstationen 
SI9AM. Medlemmarna i 
SKØQO planerar en resa till 
Utanede den 29 maj – 1 juni.  
 
Den 23 mars hölls ett telefon-
styrelsemöte, där vi bland an-
nat diskuterade/informerade 
om ny arrendator för Holmsta, 
budgeten för år 2003, arbets-
dag den 17 maj samt välkom-
nade en ny medlem i SI9AM, 
nämligen SK3GM, Kungsgår-
dens Radioklubb. 
  
April 
Årsmöte på SI9AM hölls den 
12 april.  
 
KOMMANDE AKTIVITETER 
17 maj arbete med antenner 
för 80 och 160 m. Arbetsledare 
är SM3ESX/Christer och 
SM3CWE/Owe. 
 
24-25 maj Ett contestteam un-
der ledning av SM3CER/ 
Janne kör CQ WW WPX på 
CW. 
 
29 maj – 1 juni SKØQO har 
hyrt besökstationen. 
 
Fredagen den 18 juli  –  
söndagen  den 20 juli 
ÖPPET HUS I DAGARNA TRE 
Om Du vill köra från SI9AM un-
der dessa dagar, boka tid. Mer 
info på SI9AM:s hemsida. 
 
BOKNING AV SI9AM 
Kontakta 
SM3FJF/Jörgen 
på  t e l e f o n  
060-313 25  
eller  
SM3CVM/Lars 
på  t e l e f o n  
063-850 09. 
 

PRISER 
Priset  för klubbmedlemmar i 
SK3BG, SK3GM, SK3EK, 
SK3IK, SK3JR, SK3LH och 
SL3ZYE är följande: 
•  1-10 timmar 125 kronor 
•  1 dygn 250 kronor 
Priset gäller för 2 personer. För 
varje tillkommande person till-
kommer 50 kr/person. 
 
Det finns även möjlighet att 
hyra sängkläder, om man inte 
tar med sina egna. Pris  
75 kr/uppsättning. 
 
På hemsidan 
www.qsl.net/si9am 
får Du kontinuerlig information 
om vad som är på gång. Där 
kan Du även se bilder från de 
aktiviteter som har förekommit. 
 
7 3  d e  S M 3 L I V / U l l a , 
SM3ESX/Christer  och 
SM3FJF/Jörgen  

SI9AM 

Restaurangen på Holmsta 

SÖDERHAMNS-
KURIREN ANNO 1925 

SM3BP/Olle har skickat oss 
denna avskrift av en notis i 
”Söderhamns-Kuriren”  från 
måndagen den 16 februari 
1925 
 
Sundsvalls Radio gav i tors-
dags kväll provutsändning-
ar. 
 
Det var glädje i alla radiolyss-
nande hem i Sundsvall och 
dess närhet i torsdags kväll.  
Sundsvalls radiostation hade 
sina fösta reläutsändningar vil-
ka blevo över förväntan lycka-
de. 
 
Utsändningarna började kl. 8 
med konsert av en ensemble 
från Konsertföreningen, varef-

(Forts. på sidan 10) 
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ter kommo dagsnyheterna från 
TT.  Sedan följde fortsättning 
av musikprogrammet till kl. 10, 
då utsändningen slutade med 
väderleksrapporten. 
 
Det blev i allt en alldeles utom-
ordentlig radiounderhållning, 
stark, klar och tydlig och utan 
störningar, lika bra på kristall- 
som lampmottagare.  Men det 
var inte bara i staden och dess 
omedelbara närhet som ut-
sändningarna upptogos fullt 
korrekta, även från så långt 
avstånd som t.ex. Ljusdal med-
delades att Sundsvallsstationen 
hördes mycket starkt, medan 
däremot Stockholms radio hör-
des betydligt svagare. 
 
Enligt vad ingenjör Magnusson 
meddelat St. T:n, kommer 
Stockholmsprogrammet nu att 
överföras från Sundsvalls radio 
på kvällarna t.v. under ungefär 
samma tid som i torsdags kväll, 
enär man fått löfte att dispone-
ra en ledning under dessa tim-
mar, såvida inte några rubb-
ningar skulle inträda, så att te-
legrafverket själv behöver led-
ningen.  Emellertid hoppas man 
snart nog få en egen ledning till 
disposition, varefter de ordina-
rie utsändningarna, sedan er-
forderliga experiment verk-
ställts, kunna omedelbart börja. 
 
Beträffande våglängden med-
delade ingenjör M. att densam-
ma är 545 meter.  

(Forts. från sidan 9) 

1) Uppmuntra till hög  
 standard för trafikteknik 
 och  uppträdande på  
 banden. 
  
2)  Respektera licensreglerna 
 och IARU bandplaner. 
  
3)  Visa hänsyn mot andra 
 radioamatörer genom 
 att: 
•    se till att din sändning 
 håller god teknisk  
 standard, 
•    undvika interferens för  
 andra, genom korta  
      avstämningar och rimlig 
 uteffekt, 
•    inte bryta ett pågående 
 QSO utan anledning. 
  
4)  Var ett gott föredöme  
 genom att: 
•    sända med en CW-
 hastighet som är anpassad 
 till motstationen, 
•  ge uppriktiga signal- 
 rapporter, 
•   förvissa dig om att en  
 frekvens är ledig innan du 
 sänder, 
•    lämna frekvensen efter ett 
 QSO om det inte är ”din” 
      frekvens, 
•  följa DX-stationens  
 anvisningar för anrop vid 
 pile-up,  
•  komma ihåg att många 
 lyssnar på dina kontakter,  
 undvik dåligt språk och 
 nedlåtande kommentarer. 
  
5)   Skydda framtiden för  
 amatörradio genom att: 
•    vara aktiv på banden, 
•    ge stöd till nybörjare, 
•    stödja den egna amatör- 
 radioföreningen. 

GLÖM INTE! 
Bulletinen och 

SK3BG-nytt 
Söndagar kl 21.00 

PÅ RV58  

MEDLEMSLISTA 

Med detta nummer av QRX bi-
fogas en medlemsförteckning. 
Hittar Du några fel kontakta 
omgående SM3LIV/Ulla. 

SILENT KEY 

SM3AMQ 
Gösta Blomqvist 

Kvissleby 

BULLETIN-
INCHECKNINGAR 

Under 2002 har bulletinen lästs 
42 gånger och 61 amatörer har 
checkat in på bullen. De som 
checkat in flest antal gånger är: 
 
 
 
 
 
 
Call               Inloggningar 
SM3XRA 40 
SM3MHD 37 
SM3KAF 36 
 
SM3CER 34 
SM3ESX 34 
SM3GBA 32 
 
SM3LIV 32 
SM3WCE 32 
SM3BQC 31 
 
SM3FJF 28 
SM3FWT 28 
SM3UQB 26 
 
SM3MQF 25 
SM3WSK 24 
SM3VAC 23 

GODA RÅD FÖR  
AMATÖRRADIO 


