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SUMMERING AV VINTERN och VÅRENS AKTIVITETER
Ett stort och varmt tack till
Lars, Ove och Karl-Olof.
Ni är varmt välkomna
igen.
Klubbens QSL-diplomutmärkelser/26 feb/
En informations- och diskussionsafton kring QSL
och diplom.

SM3RMH/Lars, SM3CLA/Karl-Olof och SM3NTA/Ove
Våren har kommit och vi har klarat av SK3BG:s årsmöte,
SI9AM:s årsmöte och SSA:s
årsmöte. Nu är det hög tid att
börja fundera på vilka amatörradioprojekt, som vi ska påbörja
hemma, i sommarstugan eller
kanske på klubben. Men först gör
vi en tillbakablick på vad som
hänt sedan förra numret av
QRX.
Tyck till om kommande aktiviteter/12 feb/
Det var en träffkväll, där Du som
medlem kunde tycka till om kommande aktiviteter på SK3BG.
Många förslag listades på whiteboardtavlan, läs mer på sidan 10.
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Vågutbredning på kortvåg/11 mar/
I ”Veta Mera”-serien berättade
SM3ESX/
Christer och visade diagram och dataprogram för
att kunna göra egna studier om vågutbredning.

N ö d s i t u a ti o n / S a m b a n d /
Portabel utrustning/19 feb/
Klubben gästades av SK3GK,
Gävle Kortvågsamatörer. Tanken
var att, förutom information om
deras rallyuppdrag och sambandsverksamhet, vi skulle få se
deras sambandsbil. Tyvärr var
det ett bromsfel på bilen, så den
fick stå kvar i Gävle, men
SM3RMH/Lars, SM3NTA/Ove
och SM3CLA/Karl-Olof kom i
alla fall.

Weekendutbildning/9-10 feb
och 15-16 mar/
Vinterns/vårens utbildning för
amatörradiocertifikat, under ledning av SM3ESX/Christer och
SM3FJF/Jörgen, är nu avslutad. Se sidan 8.

Intre sse t
var
stort bland de 30
medlemmar som
fanns på plats
för att lyssna och
ställa frågor.

QSL-sortering
/25 mar/
Ett 15-tal medlemmar sorterade
QSL-kort denna kväll.

SM3FJF och SM3LIV

Årsmöte/18 mar/
SK3BG:s
årsmöte
hölls den 18 mars.
Utdrag ur protokollet
kommer i nästa QRX.

(Forts. på sidan 2)
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GRATTIS
SM3CER/JANNE

(Forts. från sidan 1)

Byggafton /8 , 15 o 22 apr/
Klubben har nu påbörjat en serie
med byggaftnar under ledning av
SM3EFS/Lennart och
SM3UQO/Björn.

Inom Sverige har SSA försökt
samordna dagen inom landet
utan att lyckas. Nu ska vi åtminstone försöka hålla en gemensam
dag inom
Distrikt 3.

Rapport från SSA:s årsmöte /29 april/
SM3LIV/Ulla och SM3FJF/
Jörgen visade bilder och berättade från SSA:s årsmöte i Vårgårda.
VHF-tester
VHF-testerna kan snart återupptas. Vi väntar på uppsättningen
av VHF/UHF-antennerna.

På SSA:s årsmöte i Vårgårda den
27 april tilldelades SM3CER
/Janne eldsjälsstipendiet tillsammans med SM5NBE/Erkki för
deras jobb med loggprogrammet
Log4U. Janne kunde tyvärr inte
å ka ner til l Vå rgå rda .
SM3LIV/Ulla delade därför ut
utmärkelsen på SK3BG:s klubbträff den 29 april. Janne fick
2.500 kronor och ett diplom.

QRX som pdf
På klubbens webbplats
www.sk3bg.se kan du hämta
hem klubbtidningen som en pdffil. Det betyder att du tar hem
den i originalutförande, d.v.s. i
färg och med alla bilder. Har Du
synpunkter på pdf-filen etc, hör Klubben visade
gärna av Dig direkt till SM3LIV/ sin uppskattning
Ulla. Email: sm3liv@ssa.se
genom att överräcka en bukett
Hjälp oss att trycka
rosor till Janne.
QRX-bladets framtida existens
beror på om någon/några av våra
klubbmedlemmar frivilligt kan ta
på sig att trycka detta blad. För
AMATÖRRADIONS
den/de som tar på sig ansvaret
DAG 2008
att någon gång bidra med en
”klubbtryckning”, kan det vara
skönt att veta att upplagan är ca
80 ex och på 8-10 A4 sidor.

Amatörradions dag
i
Distrikt 3.

Manusstopp är söndag den
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Den 6:e
juni
är
Föreninglivets Dag
och även
Sveriges
nationaldag. Då kan vi förvänta
oss att mycket folk är i rörelse för
att ta del av lokala aktiviteter på
denna helglediga dag.
För åttonde året i rad, gör
SK3BG en satsning på att informera om amatörradio. I år blir
det på Nationaldagen, som också
är - Föreningslivets Dag - i Sverige.
SK3BG ställer ut i centrum på
den gröna ytan vid Vängåvan och
Esplanaden. Vi kommer att montera upp vårt utställningstält med
radioutrustning och antenner. Vi
har broschyrer, rollups, tidningen
QTC m.m.

Vi finns på plats
mellan
11.00 – 16.00

Du som har möjlighet att hjälpa
till med tryckningen, kontakta
SM3LIV/Ulla eller SM3FJF/
Jörgen snarast på telefon 060313 25 eller 070 - 394 17 45.
QRX nr 3/2008 kommer att tryckas i augusti månad.

27 juli 2008.

Amatörradions Dag inrättades
ursprungligen av IARU och man
har försökt att samordna aktiviteten globalt. I år inföll dagen den
18 april. Något för tidigt för oss
här uppe i norr kanske.

Den 6:e juni blir dagen då vi
gemensamt inom distriktet går ut
på gator och torg för att visa upp
vår hobby och för att rekrytera
nya medlemmar.

SM3FJF och SM3LIV

Vi behöver operatörer till både
HF, VHF och satellitkörning.
Anmäl Dig snarast till
SM3ESX/Christer på
060-56 12 85 / 070-312 32 76
eller till SM3FJF/Jörgen på
060-313 25 / 070-394 17 45.
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HÄR FINNS VI

också vara klart för att testas.
Byggchefer är SM3EFS/Lennart
och SM3UQO/Björn.
Kvällen avslutas med taktiksnack
inför söndagens portabeltest.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
—————————————–——————————-Sön 18 maj

SSA PORTABELTEST
VÅROMGÅNGEN
Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vi ska väl
vinna både vår- och höstomgången,
eller hur?
Vårens portabeltest äger rum söndagen den 18 maj kl. 07.0011.00 UTC.

VÅR - och SOMMARPROGRAMMET
Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som
ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön. Klubblokalen är då öppen från klockan 19.00. Entrédörren är försedd med dörrkod. Kontakta någon i styrelsen för vidare information.
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd,
alternativt läsk och bröd till ett självkostnadspris
av endast 20 kronor.
Tis 6 maj

VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-testen
från klubben. För Dig som är hemma finns möjlighet att köra SK3BG
även på FM.
Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl 20.0020.05, 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: SM3UQO/Björn
—————————————–——————————-Tis 13 maj BYGGAFTON OCH
TAKTIKSNACK INFÖR
PORTABELTESTEN
Del IV av IV
Denna kväll bygger vi förhoppningsvis det sista på
klubbens WinKeyer. Ditt privata byggprojekt torde
QRX nr 2/2008 2008-05–02

SM3FJF och SM3LIV

Mer info på sidan 9.
————————–———————————————-Tis 20 maj

KVARTALSMÖTE OCH
RAPPORTER FRÅN
PORTABELTESTEN
Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer
och synpunkter, men vi behöver Dig också 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?
Kvällen avslutas med en rapport från
portabeltesten, där klubbens medlemmar gjort en större individuell
satsning. Denna kväll berättar deltagarna själva om sina aktiviteter i
portabeltesten.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
—————————————–——————————-Tis 27 maj
RÄVJAKT I SIDSJÖN
För att demonstrera hur en rävjakt går till och för
att testa både rävsändare och din rävsax, så
genomför vi en liten minirävjakt
runt klubblokalen.
SM3ZBB/Lars och
SM3EFS/Lennart leder radiopejlorienteringen/rävjakten.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart
—————————————–——————————-3

(Forts. från sidan 3)

Tis 3 juni

SÄSONGSAVSLUTNING OCH
FÖRBEREDELSER INFÖR
AMATÖRRADIONS DAG
Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trevlig
samvaro i klubblokalen, samtidigt
som vi planerar inför
”Amatörradions Dag” den 6 juni.
Finns tid så fortsätter vi med att
köra VHF-testen
från klubben. För Dig som är
hemma finns möjlighet att köra SK3BG även på
FM.
Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl 20.0020.05, 21.00-21.05 och 22.00-22.05 på
145.550 MHz. Det vi behöver är Din
QRA-locator.
Om Du inte har de n, kontakta
SM3HFD/Håkan, så ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
————————————–——————————--

Tis 1 juli SOMMARÖPPET PÅ SK3BG MED
QSL-SORTERING OCH
INFORMATION OM SOMMARENS
AKTIVITETER I UTANEDE
SM3FJF/Jörgen visar bilder från förra årets begivenheter och berättar om sommarens firande vid
den thailändska paviljongen samt om SI9AM:s
aktiviteter i sommar.
Vid den kommande Diggiloo före stä llni nge n ko mme r
SI9AM att ha ett stort sambandsuppdrag. Vi behöver då
hjälp från sändaramatörer i
Sundsvall, Östersund, Kramfors och Sollefteå.
Information
och
anmälan till SM3CVM/Lars på telefon
063 - 850 09 eller SM3FJF/Jörgen på
telefon 070 - 394 17 45.
Träffkvälle n avslutas
sortering.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

med

QSL-

————————————————————————Fre 6 juni AMATÖRRADIONS
DAG 2008
Se separat artikel på sidan 2.
———————–-————–————————-Lör 14 juni DEMONSTRATION AV
AMATÖRRADIO
SK3BG är värd i Vita Huset. Vi demonstrerar och kör radio med signalen SI9AM i "Vita Huset" inne på paviljongsområdet.
Mellan kl 11.00 - 16.00
svensk sommartid finns vi
på plats och svarar på frågor om amatörradio för de
som besöker den thailändska paviljongen i Utanede.
Har du möjlighet att ställa upp och bemanna
amatörradiostationen i ”Vita Huset” - hör av
dig till SM3FJF/Jörgen.
Mer information finns på webbplatsen
www.si9am.se
——————————————————————
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SM3FJF och SM3LIV

Fre - Sön 18 - 20 juli
DEMONSTRATION AV AMATÖRRADIO
Vi demonstrerar och kör radio med signalen
SI9AM i "Vita Huset" inne på paviljongsområdet.
Mellan kl 11.00 - 16.00 svensk sommartid finns vi
på plats och svarar på
frågor om amatörradio,
för de som besöker den
thailändska paviljongen i
Utanede.
Har du möjlighet att
ställa upp och bemanna
amatörradiostationen i
”Vita Huset” - hör av dig
till SM3FJF/Jörgen.

Mer information finns på
webbplatsen
www.si9am.se
——————————(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 4)

Lör 2 aug DIGGILOO
Lördagen den 2 augusti äger sommarens stora
musikhändelse rum i Utanede. För mer info se
www.diggiloo.se
Ett stort sambandsuppdrag
med sändaramatörer från
klubbarna i SI9AM kommer att äga rum i samband
med Diggilooföreställningen. Vi behöver då hjälp
från sändaramatörer i
Sundsvall, Ö ste rsund,
Kramfors och Sollefteå.
Information och anmälan
om deltagande i sambandet till SM3CVM/Lars på telefon 063 - 850 09
eller SM3FJF/Jörgen på telefon 070 - 394 17 45.
————————————————————————Tis 5 aug SOMMARÖPPET PÅ SK3BG MED
INFORMATION OCH PLANERING
INFÖR PORTABELTESTEN
SM3FJF/Jörgen berättar och visar
bilder från sommarens aktiviteter
på SI9AM.
Vi planerar höstens portabeltest och
klubbutmaningen från SK3BG, mer
info på sidan 9.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
————————————————————————Sön 17 aug
SSA:s PORTABELTEST FRÅN
BJÖRKÖN
Vid distriktsmötet i Valbo berättade
SM3KYH/Lars att distrikt 3 utmanar övriga distrikt i Sverige i den
kommande portabeltesten.
Handsken är kastad, ställer Du upp
med Ditt deltagande?
Mer info på sidan 9.
——————————–—————————————Tis 26 aug SÄSONGSSTART
Nu startar vi upp höstsäsongen i klubben. Nu har de flesta semestrat klart
och på klubben kan du ta del av de tidskrifter som kommit under sommaren.
Vi sorterar QSL-kort och berättar roliga
sommarminnen.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
————————————————————————QRX nr 2/2008 2008-05–02

SM3FJF och SM3LIV

Tis 2 sep VHF-TEST
Vi fortsätter en ny höstsäsong med att åter igen
köra VHF-testen från klubben. För
Dig som är hemma finns möjlighet
att köra SK3BG även på FM. Vi
lyssnar vid tre tillfällen, kl 20.0020.05, 21.00-21.05 och 22.0022.05 på 145.550 MHz. Det vi behöve r ä r Din QR A-loca tor.
Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan, så ordnar det
sig.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
————————————————————————Tis 9 sep ”VETA MERA”
SUMMITS ON THE AIR, SOTA

Summits on the Air (SOTA) is an award scheme for radio amateurs and shortwave listeners
that encourages portable operation in mountainous areas. SOTA has been carefully designed to
make participation possible for everyone - this is
not just for mountaineers!
SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen berättar
om denna nya amatörradioföreteelse, där man kör
radio från bergstoppar och som är en motsvarighet till IOTA,
där man kör
radio
från
olika
öar.
Sverige
är
indelat i 9 regioner och det gäller alltså att köra
radio från olika höga berg.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
————————————————————————Tis 16 sep KVARTALSMÖTE
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 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
——————————————————————(Forts. på sidan 6)
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(Forts. från sidan 5)

Tis 23 sep BS7H, 2007 DX-PEDITION
TO SCARBOROUGH REEF
Denna träffkväll får
vi se en fantastisk
video från DXpeditionen till Scarborough Reef år
2007, där man under några dygn
körde 45 830
QSO:n.
Klubbvärd: SM3NXS/Sten
——————————————————————Tis 30 sep BYGGAFTON
Höstens första byggafton. Klubben behöver ett antal kablar med koaxialkontakter. Denna kväll hjälps
vi åt att löda ett antal.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart

Lör 4 okt DISTRIKT 3 MÖTE
I SUNDSVALL
Mer info i nästa nr av QRX.
———————————————————Tis 7 okt VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-testen från klubben. För
Dig som är hemma finns möjlighet att köra SK3BG
även på FM.
Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl 20.0020.05, 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: SM3UQO/Björn
Ett flertal bilder finns på
www.si9am.se
Mötet avslutades med att
SM3CVM/Lars och Reine
Svensson berättade om de
stora festligheterna vid den
Thailändska paviljongen i
sommar, speciellt den 1820 juli, samt sommarens
stora show med Diggiloo
lördagen den 2 augusti.
Kommande aktiviteter
5-15 maj PAØIJM/Jan är
gästoperatör på SI9AM.
24-25 maj CQ WW WPX
Contest, CW från SI9AM
Vi bildar ett contestteam. Målsättningen är inte att
vinna, utan att träffas och ha skoj tillsammans.
Intresserade är välkomna att både delta eller titta
in och se hur vi kör.
För mer info, kontakta SM3CER/Janne på telefon 060 - 56 88 73.

Från SI9AM:s årsmöte den 19 april på restaurang Holmstagården.

SI9AM
Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden
är, att kunna erbjuda sändaramatörer, som besöker den
thailändska paviljongen, att på
plats kunna köra radio med
specialsignalen SI9AM.
Summering av vårens aktiviteter
SI9AM:s årsmöte hölls den 19 april i restaurangen
på Holmstagården. 17 personer deltog.
QRX nr 2/2008 2008-05–02

SM3FJF och SM3LIV

14 juni, 5 juli, 18 juli, 19 juli och 20 juli
Vi demonstrerar och kör amatörradio med signalen
SI9AM från "Vita Huset" inne på paviljongsområdet. Har du möjlighet att ställa upp och bemanna
amatörradiostationen i ”Vita Huset” - hör av dig till
SM3FJF/Jörgen.
(Forts. på sidan 7)
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(Forts. från sidan 6)

2 aug Diggiloo stort sambandsuppdrag
Den 2:a augusti
kommer Diggiloo
till
Thailändska
pa viljonge n
i
Bispgården. Diggiloo är en succéturné med folkkära artister som
bjuder på humor,
rock, schlager & pop.
SI9AM har åtagit sig ett större
sambandsuppdrag i samband
med arrangemanget. Vi behöver
då hjälp från sändaramatörer i
Sundsvall, Östersund, Kramfors
och Sollefteå.
Information och anmälan om delta ga nde i sa mba nde t till
SM3CVM/Lars på telefon 063 850 09 eller SM3FJF/Jörgen på
telefon 070 - 394 17 45.

SM3XKW/Anders, SM3BWJ/Kristian och SM3GHE/Nils
studerar verksamhetsberättelsen för SI9AM
SSB: 1840, 3760, 7060, 14210,
18160, 21310, 24960, 28510
kHz.
FM: 145.550 MHz och på SI9AMrepeatern 145.612,5 MHz

Allmänt
Hur kör man radio från SI9AM,
frågar många. Du bokar hos
SM3CVM/Lars eller SM3FJF/
Jörgen. När Du kommer dit,
möts Du av en beskrivning hur
Du enkelt blir QRV. Därefter är
det bara att ansluta feedrarna i
radiostationerna och slå på datorn och sedan är det klart att
köra från 1,8 MHz till 30 MHz.
Det finns en Tribander beam för
14-21-28 MHz, en 2 el beam för
7 MHz, en vikt dipol för 3,5 MHz
samt dipoler för 1,8 och 10 MHz.

Bokning av SI9AM
För mer information kontakta
SM3FJF/Jörgen på telefon 060
- 313 25 eller SM3CVM/Lars på
telefon 063 - 850 09.

På webbplatsen
www.si9am.se
får du kontinuerligt information
om vad som hänt och vad som är
på gång. Där kan Du även se bilder från de aktiviteter som har
förekommit.

Rabatterat pris för Dig som
är medlem i SK3EK, SK3GM,
SK3IK, SK3JR, SK3LH och
SL3ZYE!
För klubbmedlemmar är priset för
perioden 1 maj - 30 september:
- Dagtid 150 kr (1-10 timmar)
- Dygnspris 300 kr

SI9AM är QRV på följande
frekvenser
CW: 1817, 3517, 7017, 10117,
14017, 18077, 21017, 24897,
28017 kHz.

I båda fallen gäller priset för 1 till
2 personer. Är ni flera - kontakta
oss för prisuppgift.
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SI9AM Award
Du glömmer väl inte bort att
samla radiokontakter och ansöka
om något av våra fina diplom.
Guest Certificate
Vid besök på besöksstationen kan
Du också köpa ett gästdiplom, till
en kostnad av 50 kronor.

SM3FJF och SM3LIV

Det finns även möjlighet att hyra
sängkläder, om man inte tar med
sig egna. Pris 75 kr per uppsättning.
73 de SM3LIV/Ulla,
SM3ESX/Christer och
SM3FJF/Jörgen

DISTRIKT 3-MÖTE
Vårens distrikt 3-möte arrangerades av SK3GK, Gävle
Kortvågsamatörer och var
förlagt till Mikaelsgården i
Valbo, mellan Sandviken och
Gävle. Det var 30 amatörer
främst från Gävle och Sundsvall, som hörsammat distriktsledaren
och
Gävle
Kortvågsamatörers inbjudan.
Mötesförhandlingar
Till ordförande för mötet valdes
SM3ZBB/Lars
och
till sekreterare SM3FJF/
Jörgen. På dagordningen
stod bland annat genomgång
av föregående mötesprotokoll, SSA-frågor och Distriktsfrågor.
(Forts. på sidan 8)
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Vårnöt
SM3CLA/Karl-Olof
hade
presenterat en klurig fråga
på distriktets hemsida.
Tipstolvan
Den sedvanliga frågetävlingen på vårmötet vanns av
SM3ESX/Christer, som i
och med detta fick 3 inteckningar i vandringspriset och
därmed tog hem vandringspriset för gott.
Nästa möte
Höstmötet kommer att arrangeras av SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer.
Datasäkerhet - eller Vad
gjorde MORPHEUS i kommoden?
Lördagen avslutades med att
SM3GQP/Gullik berättade
om datasäkerhet och refererade till ett antal brott han
jobbat med. Ett intressant
föredrag, där såväl gamla
som pinfärska databrott relaterades.
DL3 och vDL3
SM3ZBB/Lars och
SM3KYH/Lars valde båda
att med omedelbar verkan
avgå som distriktsledare respektive vice distriktsledare
för distrikt 3. Uttalande från
SM3ZBB/Lars och protokollet från mötet finns att läsa
på Distrikt 3:s webbplats.

GLÖM INTE!
Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på
RV58

Från weekendutbildningen vintern/våren 2008.
SM3FJF/Jörgen, SM3CER/Janne, SA3BAR/Torbjörn,
SA3BAT/Cor, SA3BAS/Anders och SM3ESX/Christer.

BINGOLOTTO
Sun dsva lls R a dioa ma töre r,
SK3BG säljer bingolotter, för att
delfinansiera klubbens verksamhet. Stöd klubbens verksamhet
genom att abonnera på bingobrickor och få dem direkt hem i
brevlådan.

SK3BG:S STYRELSE
Ordförande
SM3ESX/
Christer
Sekreterare
SM3UQO/Björn
Kassör
SM3LIV/Ulla
Övriga styrelsemedlemmar
SM3CER/Janne
SM3EFS/Lennart
SM3FJF/Jörgen
SM3GSK/Classe
SM3LDP/Markku
SM3NXS/Sten

För Dig som vill prenumerera på
Bingolottobrickor är det enklast
att Du kontaktar SM3KAF.
SM3KAF/Bosse når du på
telefon 060 - 55 29 49.
Tänk på att alla har chansen att
vinna på sin bingobricka, medan
SK3BG ALLTID VINNER på
varje såld bingolott.

STYRELSEMÖTEN
Under år 2008 hålls normalt styrelsemöten 2:a måndagen i varje
månad, med uppehåll under juli
och augusti.
Har du något som du vill att vi
ska ta upp på styrelsemötena, så
kontakta någon i styrelsen.
73 de SM3ESX/Christer
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SSA PORTABELTEST 2008
Söndag 18 maj 2008
VÅROMGÅNGEN
Söndag 17 augusti 2008
HÖSTOMGÅNGEN
Vid fjolårets distriktsmöte på våren utmanade SK3BG i Sundsvall
distriktets övriga klubbar i portabeltesten. Vi vann våromgången
och kom god två i höstomgången.

Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vi ska väl vinna
både vår- och höstomgången, eller hur?
-------Portabeltesten är en tävling som
passar nybörjare såväl som rutinerade. Med små medel kan vem
som helst få en fin placering, om
man bara håller ut i fyra timmar.
Det är dessutom skönt att komma ut i naturen, slänga upp en
tråd, köra radio, koka lite kaffe
och bara njuta av försommaren
tillsammans med radioamatörer
från när och fjärran.
-------VÅROMGÅNGEN
Vårens portabeltest äger rum
söndagen den 18 maj kl.
07.00-11.00 UTC.
Du som deltagit med egen signal
anmäler det till SM3ESX/
Christer senast den 24 maj.
Sundsvalls Radioamatörer kommer sedan att sända en lista till
DL3 på de klubbmedlemmar som
deltagit i portabeltesten.
Sundsvalls Radioamatörer planerar att delta med klubbsignalen
SK3BG från Björkön. Du som
inte deltar med egen signal är
QRX nr 2/2008 2008-05–02

välkommen att besöka oss på
Björkön. Var och en tar med sig
egen förtäring. Vill Du veta mer,
kontakta SM3ESX/Christer.
Alla är välkomna.
-------HÖSTOMGÅNGEN
Höstens portabeltest sker söndagen den 17 augusti kl.
07.00-11.00 UTC.
-------TÄVLINGSREGLER FÖR
DISTRIKTS 3:s
KLUBBTÄVLING
Se också reglerna för portabeltesten

1 Tävlingen är öppen för klubbar
inom Distrikt 3, anslutna till SSA.
2 Deltagande portabelstationer
ska befinna sig inom Distrikt 3:s
gränser.
3 Varje portabelstation deltager i
valfri klass enligt reglerna för
portabeltesten.
4 Deltagande klubb ska sända in
en lista till DL3 på de klubbmedlemmar som deltager i portabeltesten och som klubben vill tillgodoräkna sig samt uppgift om hur
många medlemmar klubben har.
5 Klubbarnas listor enl. pkt. 4 ska
skickas till DL3 senast 27 maj.
6 Deltagande klubb kan tillgodoräkna klubbmedlem som deltager
i portabeltesten, även om inte
medlemmen är tillfrågad.
7 Deltagare som är medlem i flera klubbar får tillgodoräknas av
varje klubb deltagaren tillhör.
8 Vinnare i distriktets klubbtävling bedöms utifrån uppnått resultat i portabeltesten och antal
deltagande medlemmar i proportion till klubbens storlek. En liten
klubb kan därmed hävda sig mot
en stor.
9 SSA:s HF-tä vlingsle dare,
SM3CER/Janne är enväldig domare och utser vinnande klubb.
10 Vinnaren i klubbtävlingen
publiceras på distriktets webb.

SM3FJF och SM3LIV

I skrivande stund planerar
SK3BG, att även i höst köra portabeltesten från Björkön. Var och
en tar med sig egen förtäring.
Alla är varmt välkomna.
-------REGLER FÖR
SSA PORTABELTEST
Dates 2008:
Våromgången:
May 18,
0700 - 1100 UTC
Höstomgången:
August 17,
0700 - 1100 UTC
Frequencies:
CW: 3525 - 3575 and
7010 - 7040 kHz.
SSB: 3600 - 3670 and
7060 - 7090 kHz.
Mode:
CW and/or SSB.
Classes:
Only portable stations are allowed to participate.
• Single Operator - CW
• Single Operator - SSB
• Single Operator - Mixed
• Multi Operator - CW
• Multi Operator - SSB
• Multi Operator - Mixed

VINN ETT GRATIS
MEDLEMSKAP 2009
Alla, som från och med den 1
november 2007 t.o.m. 31 oktober
2008 håller ett amatörradiorelaterat föredrag på minst 30 minuter, deltar i en utlottning om ett
gratis medlemskap i SK3BG för
år 2009. Varje föredrag räknas
som en vinstchans. Gäller ej styrelsemedlemmar.
Hör av dig till SM3ESX/Christer
eller SM3FJF/Jörgen.
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SK3BG SÄLJER
SK3BG säljer följande artiklar i befintligt skick.
OBJEKT 1 - Rotor
Begagnad rotor Tailtwister.
Rotorn blev nerplockad på klubben
eftersom den inte roterade.
Rotorn behöver repareras.
Anbudspris: Lägst 600 kronor.

OBJEKT 4 - BEAM FB-33
Begagnad Fritzel FB-33, 3 el beam, där halv bomlängd samt balun saknas.
Anbudspris: Lägst 500 kronor.
För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen på
telefon 070-394 17 45.
———————————Anbud i slutet kuvert till SK3BG poststämplat
senast 30 maj 2008.

OBJEKT 2 - BEAM JP 2000
Begagnad Finsk Beam, JP2000 för 14, 21 och 28
MHz, stormskadad.
Ytterdelar på några element saknas.
Beamen kan återställas till ursprungsskick eller
byggas om.
Anbudspris: Lägst 1.500 kronor.
För mer information kontakta SM3EVR/Tord på
telefon 060-317 54.

Anbudskuvert skickas till

OBJEKT 3 - BEAM JP WARC
Begagnad Finsk Beam, JP WARC för 18 och 24
MHz, stormskadad.
Ytterdelar på några element saknas.
Beamen kan återställas till ursprungsskick eller
byggas om.
Anbudspris: Lägst 1.500 kronor.
För mer information kontakta SM3EVR/Tord på
telefon 060-317 54.

Eller lämnas personligen till
SM3ESX/Christer Byström på klubben eller
läggs i SM3ESX QSL-fack.

SK3BG
Sundsvalls
Radioamatörer
Box 173
851 03 SUNDSVALL

Märk kuvertet med
ANBUD och OBJEKTNUMMER.
Anbudsöppning av kuvert sker på klubben, tisdagen
den 3 juni kl 20.00 vid vår säsongsavslutning.

EFTERFRÅGADE AKTIVITETER
På en klubbträff i mitten av februari, så hade alla chansen att
tycka till om kommande aktiviteter. Allt nedtecknades på en
whiteboardtavla och nedan ser
du vad som listades. Har du synpunkter eller tillägg, så vill vi gärna ta del av det. Antingen kontaktar du någon i styrelsen, eller
så kommer på nästa kvartalsmöte.
FIELD DAY
• Field day aktiviteter
• Flera rävjakter per säsong
• Rävjakt
• Genomföra portabeltester i klubbregi
KLUBBEN
• Utveckling av att kunna köra digitala trafiksätt från klubben
QRX nr 2/2008 2008-05–02

• Köra Contest på klubblokalen,
gemensamt intresse
• Demo av nya program
• Etablera nödsambandsorganisation
UTBILDNING
• Kom igång med CW
• Kom igång med QSO:n
STÖRNINGAR
• Leta störningar
• Avhjälpa störningar
STUDIEBESÖK
• Korstaverken
• Andra närliggande radioklubbar
• LAC
• Ortviken
• Posten
• Räddningstjänst
• Sundsvalls Tidning
• Kraftleverantörer
• NMC

SM3FJF och SM3LIV

FÖREDRAG
• Flera föredrag ”VETA MERA” i
olika teman
• Antenner
• Antennteknik
• Matarledning
• Enkla antenner
• Kontakter
• QSL-märken
• Software
• Div. böcker
• ½-ledare
• Videokväll
BYGGKVÄLLAR
• Antennteori och byggkvällar
• Byggkvällar med nöd/portabel
inriktning
• Byggsatser sändare/mottagare
• Bygge, teknikkvällar, principer
• SDR-bygge
• Antenner
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NYTÄNKANDE

GRATTIS TILL
SIGNALEN

I styrelsen arbetar vi ständigt
med att utveckla klubben. Vi vill
locka till oss nya medlemmar och
naturligtvis ta hand om dig som
redan är medlem. Vi diskuterar
och testar olika idéer. Just nu har vi
tankar på att videofilma utbildningar.
Du som har tillgång
till videoutrustning och kan tänka
dig att hjälpa oss och göra en
inspelning, kontakta SM3ESX/
Christer eller SM3FJF/Jörgen.

Vi gratulerar till den
nya signalen:

DIN MAILADRESS

SA3BAR
Torbjörn Svahn
Söråker

Jag skickar mail till alla klubbmedlemmar, när ett nytt nummer
av QRX finns att hämta på nätet.
Om det blir någon ändring i
klubbprogrammet, eller något
annat speciellt händer, brukar jag
också skicka ett mail. Får du inget mail från mig under året, så
betyder det att jag inte har din
rätta mailadress.
Vill du ha information, så skicka
din mailadress till mig
sm3liv@ssa.se
73 de SM3LIV/Ulla

SA3BAS
Anders Bergqvist
Kvissleby

SA3BAT
Cor Buissant des Amorie
Näsåker

NYA MEDLEMMAR

Välkommen tillbaka som
medlem:
SM3IEK
Kenneth Berg
Laxviken 424
830 60 Föllinge
0645-211 01
sm3iek@laxviken.se

NY POST– ELLER
MAILADRESS
SA3BAT
Cor Buissant des Amorie
cbda@tele2.se
——————————SM3TRV
Leif Strandberg
Nyråvägen 60
862 95 Njurunda
060-17 83 65
070-243 97 70
rsv789c@tninet.se
——————————SM3YKQ
Tor Wikström
tor.wikstrom@telia.com

Från SK3BG:s årsmöte, från vänster SA3AWT/Anders, SM3ETC/Jan, SM3BCS/Eskil, SM3HFD/Håkan, SM3NXS/Sten,
SM3KYH/Lars, SA3AFT/Leif, SM3ESX/Christer, SM3EXM/Erik, SM3YKQ/Tor och SM3CER/Janne.
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