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SUMMERING AV VÅREN OCH SOMMARENS AKTIVITETER
Tänker du som oss? Vart har den
här sommaren tagit vägen! Vi
hade så många projekt, som vi
hade tänkt göra och några har
blivit gjorda, men långt ifrån alla.

mycket fint reportage
för
deras
webb-TV och ett
förstasidesreportage i tidningen.

VHF-antennerna på plats
På klubben har dock VHFantennerna blivit uppsatta och
det tack vare SM3CXS/Jörgen,
SM3EFS/Lennart, SM3JQU/
Per, SM3JVJ/Lars, SM3KYH/
Lars och SM3NXS/Sten. Samtidigt skruvade de
fast rotorplattan,
som av någon
outgrundlig anledning inte blev
fastsatt vid förra
arbetstillfället.
Ett stort och varmt tack!

Kvartalsmöte
/20 maj/
Ca 15 personer deltog på kvartalsmötet, där kvällen avslutades
med bilder från portabeltesten.

Byggafton och taktiksnack
/13 maj/
SM3EFS/Lennart
och
SM3UQU/Björn har under våren ansvarat för fyra byggkvällar.
Redan nu efterfrågas ytterligare
byggkvällar. Som avslutning på
klubbkvällen höll SM3CER/
Janne ett taktiksnack inför den
kommande portabeltesten.
Portabeltesten /18 maj/
I våromgången deltog 11 klubbmedlemmar från olika portabla
QTH-platser. SK3BG blev segrare i multi-multi klassen.
GRATTIS! Sundsvalls Tidning
kom ut till Björkön och gjorde ett
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Rävjakt /27 maj/
En rävjakt genomfördes runt
klubblokalen. Att kunna krysspejla bör nog förfinas för de flesta
deltagarna.

för VHF-testen, med mycket goda
resultat. Allt vi hörde kunde vi
köra.

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
gärna av Dig direkt till SM3LIV/
Ulla. Email: sm3liv@ssa.se

Säsongsavslutning /3 juni/
På säsongens sista träffkväll var
det
naturligtvis korvgrillning.
Dessutom gjordes förberedelser
inför Amatörradions Dag. 25 personer deltog denna fina sommarafton.

Hjälp oss att trycka
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
80 ex och på 8-10 A4 sidor.

Amatörradions Dag /6 juni/
Ett klubbengagemang i strålande
solsken, men med hårda vindar. I
år fick vi en något ogynnsam utställningsplats i utkanten av hela
nationaldagsarrangemanget.
Se bilder på www.sm3liv.se

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 4/2008 kommer att tryckas i november månad.

Sommaröppet/1 juli o 5 aug/
Traditionsenligt har vi även i år
haft sommaröppet en tisdagskväll
i juli och en i augusti. 10 respektive 18 besökare deltog. Den 5
augusti var det också nypremiär

Manusstopp är torsdag den
30 oktober 2008.

SM3FJF och SM3LIV

———

——-
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KALLELSE TILL DISTRIKT 3 MÖTE
I SUNDSVALL

Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, genom SM3ESX/Christer hälsar Dig
varmt välkommen till höstens Distrikt 3-möte i Sundsvall.
Datum:
Klockan:
Plats:

Lördag den 4 oktober
10.00 – ca 15.00
SK3BG:s klubblokal, Paviljongvägen 11 i Sidsjön, Sundsvall

På programmet:
10.00
Samling
kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris
10.30

Mötesförhandlingar
med bland annat val av ny Distriktsledare

12.00

Lunch

13.00

Summits On The Air - SOTA
För 5 år sedan började några sändaramatörer i Storbritannien kombinera sitt
intresse för friluftsliv, höga berg och amatörradio. Resultatet blev diplomprogrammet SOTA.
Det hela går ut på att kontakta amatörradiostationer belägna på bergstoppar.
En lista finns framtagen över vilka berg som är godkända. Grundregeln är en
höjd på 150 meter jämfört med omgivningen. Sverige är indelat i 9 regioner.
SM3TLG/Hans berättar och visar bilder om denna nya amatörradioföreteelse,
där Hans nyligen har kört radio från några olika bergstoppar.

Incheckning:

Via repeater SK3BG/R på 145.725 (RV58)

Mer info:

Lyssna på SSA-bulletinen eller besök SK3BG:s hemsida,
så får Du senaste nytt om Distrikt 3-mötet.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR SK3BG
genom SM3ESX/Christer!
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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 en-

courages portable operation in mountainous areas.
SOTA has been carefully designed to make participation possible for everyone - this is not just for
mountaineers!

HÖST– OCH VINTERPROGRAMMET
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 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
————————————————————————Tis 2 sep VHF-TEST
Vi fortsätter en ny höstsäsong med att återigen satsa på 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
20.00- 20.05, 21.00-21.05 och 22.0022.05 på 145.550 MHz. Det vi behöver är Din QRA-locator. Nu behöver vi
Din hjälp att köra SK3BG!
Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan, så ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
————————————————————————QRX nr 3/2008 2008-08–17
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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
————————————————————————Lör - sön 13 och 14 sept CW-KURS, del I-II
På mångas begäran startar vi nu en självstudiekurs i telegrafi.
Mer information på sidan 6.
————————————————————————Tis 16 sep KVARTALSMÖTE
Styrelsen presenterar bland annat höstens program
samt rapporterar om de
projektarbeten, 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 4)
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(Forts. från sidan 3)

Tis 23 sep BS7H, 2007 DX-PEDITION
TO SCARBOROUGH REEF
Denna
träffkväll
får vi se en fantastisk video från DXpeditionen
t ill
Scarborough Reef
år 2007, där man
under några dygn
körde 45 830
QSO:n.
Klubbvärd: SM3NXS/Sten

Tis 14 okt

”VETA MERA” ANTENNBERÄKNINGAR SAMT
BYGGAFTON DEL 2
Vi börjar kvällen
med en kort teorigenomgång
med
hjälp av dataprogrammet EZNEC. SM3ESX/Christer ger Dig grundera i antennberäkningar. I dataprogrammet kan
Du t ex simulera olika antennhöjder och där se olika resultat på antennhöjderna.
Denna kväll kan du börja bygga din
egen dipolantenn.

——————————————————————Tis 30 sep BYGGAFTON DEL 1
Höstens första byggafton.
Klubben behöver ett antal
kablar med koaxialkontakter.
Denna kväll hjälps vi åt att
löda ihop dem.

Läs mer om hur du anmäler dig för att
bygga en egen antenn på sidan 10.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart
————————————————————————-

Vill du bygga en egen dipolantenn, läs mer på sidan 10.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart
—————————————————Lör 4 okt DISTRIKT 3 MÖTE
I SUNDSVALL
Se separat inbjudan på sidan 2.
—————————————————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.

Lör – sön 18 - 19 okt
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs
för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 9.
————————————————————————Sön 19 okt CW-KURS, del III
Samling för deltagarna i självstudiekursen i telegrafi, se sidan 6.
————————————————————————Tis 21 okt QSL-SORTERING
Vi sorterar inkomna QSL-kort, berättar roliga radiominnen och dricker en
kopp kaffe..
Klubbvärd: SM3GSK/Classe

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 28 okt BYGGAFTON DEL 3
Höstens tredje byggafton.
Vi färdigställer nu dipolantennerna.
Klubbvärd: SM3NXS/Sten

—————

——————

—————-

————
(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 4)

Tis 4 nov VHF-TEST och BYGGAFTON
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.
De som inte är klara med sina dipolantenner färdigställer dem denna kväll.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
————————————————————————Lör 8 nov CW-KURS , del IV
Samling för deltagarna i
självstudiekursen i telegrafi,
se sidan 6.

Tis 25 nov KVARTALSMÖTE
Styrelsen presenterar bland annat
vinterns 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
————————————————————————Tis 2 dec 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 22.0022.05 på 145.550 MHz.

————————————————————————Tis 11 nov

”VETA MERA ”
LoTW- Logbook of the World
Vi går igenom hur man
ansöker om LoTW samt
visar hur man laddar
upp sina filer.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
————————————————————————Lör - sön 15 - 16 nov
WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del II av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs
för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 9.
———————————————Tis 18 nov INSTÄLLT
Vi vilar oss inför fredagens fest.

Det vi behöver är Din QRA-locator.
Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det
sig.
Klubbvärd: SM3EFS/Lennart
————————————————————————Lör 6 dec CW-KURS, del V
Samling för deltagarna i
självstudiekursen i telegrafi, se sidan 6.
————————————————————————Tis 9 dec TRÄFFKVÄLL
Träffkväll utan speciellt program. Vi
dricker en kopp kaffe och pratar om
det som faller oss in.
Klubbvärd:
SM3NXS/Sten
————————————————————————-

———————————————-

Tis 16 dec SÄSONGSAVSLUTNING
Mer info i nästa nummer av QRX.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen

Fre 21 nov
VINTERFEST
Se separat inbjudan på sidan 8.

——————————————————-
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CW-KURS

SI9AM

På
mångas
begäran startar Sundsvalls
Radioamatörer en självstudiekurs i
telegrafi.
Vi börjar en weekend i september, då vi går igenom upplägget
för utbildningen samt lär ut tio
telegrafitecken. Därefter fortsätter deltagarna med självstudier i
hemmet. En gång i månaden
träffas vi på klubben i Sundsvall
och följer upp studierna. Vi svarar då på frågor och ger tips och
idéer inför de fortsatta självstudierna.

Datum och tid
Lör - sön 13 - 14 sept
Kl 09.00 - 16.00

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 våren ochsommarens aktiviteter
Gästbesökare
Glädjande verkar det som sändaramatörer i västra Europa har
börjat att hitta till besöksstationen SI9AM. I maj månad gästade PAØIJM/Jan oss i 10 dagar.
Han körde hela 7200 QSO:n under den perioden. I juli kom
PE9PE/Rob under 6 dagar. Rob
körde 5200 QSO:n. LA7JKA/
OH8PB/Jukka besökte oss ett
dygn i augusti och körde ca 300
QSO:n. Och nu till oktober så
kommer två ON-stationer för att
köra radio från SI9AM under 5
dygn.

3 maj och 26 juni
Radioamatörer från SK3JR och
SK3BG byggde en balkong på
Holmstagården.
Ca
100
”mantimmar” har lagts ned på att
bygga balkongen.
14 juni och 4 juli
SK3BG och SK3JR demonstrerade amatörradio i Vita huset.
18-20 juli
Demonstration av amatörradio i
Vita Huset vid den Thailändska
paviljongen i samband med "King
Chulalongkorn Day". Vi satte upp
en Windom FD4 för kortvågsbanden och en VHF-dipol för 2 meter. I Vita Huset använde vi en
Kenwood TS-440 för kortvåg och
en Yaesu FT-225 för VHF. Under
söndagen kördes kortvågskontakterna med en ny Yaesu FT-897.
På våra utställningsskärmar hade
vi information om amatörradio,
med bland annat utdrag ur tidningsartiklar om sambandsuppdrag och amatörernas roll vid olika typer av naturkatastrofer.
(Forts. på sidan 7)

Sön 19 okt
Kl 16.00 - 20.00
Lör 8 nov och lör 6 dec
Kl 09.00 - 13.00
Pris
500 kronor
Priset inkluderar en MP3-spelare
samt fika under de fem sammankomsterna.
Anmälan senast sön 7 sept
SM3ESX/Christer
060-56 12 85
SM3FJF/Jörgen
060-313 25
—————
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Balkongbyggare den 26 juni.
SM3CER/Janne, SM3BQC/Arne, SM3EXM/Erik, SM3ESX/Christer,
SM3YMF/Fredrik, SM3FWT/Hans och SM3FJF/Jörgen

SM3FJF och SM3LIV
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Några av parkeringsvakterna vid sambandsuppdraget vid Diggilooföreställningen. SM3MEH/Tomas,
SA3AWZ/Christer, SA3AWE/Peter, SA3AWT/Per-Anders, SM3FWT/Hans och Agneta.
(Forts. från sidan 6)

För besökare som visade intresse
för vår hobby fanns även informationsfoldrar samt flera nummer av tidningen QTC.
Vi hade också med oss en mängd
motivsnygga QSL-kort från de
olika länder som SI9AM har haft
kontakt med under årens lopp.
På plats från SK3BG fanns
SM3BQC/Arne,
SM3CER/
Janne,
SM3EFS/Lennart,
SM3FJF/Jörgen,
SM3FWT/
Hasse och SM3LIV/Ulla.
I paviljongsområdet pågick även
festligheter med dockteater av
Joe Louis Theather i Bangkok,
traditionell thaidans av Khon
Kaen University Dance Group,
svärdfäktning av Poh Chang College i Bangkok. Dessutom fanns
det konstnärer från Poh Change
College i Bangkok.
2 augusti
41
personer
från
SK3JR,
SK3EK, SL3ZYE och SK3BG
genomförde ett stort sambandsuppdrag vid Diggilooföreställningen. Uppdraget var främst inriktat
på att hjälpa till med parkeringen
för de 4500 besökarna.
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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.
SSB: 1840, 3760, 7060, 14210,
18160, 21310, 24960, 28510
kHz.
FM: 145.550 MHz och på SI9AMrepeatern 145.612,5 MHz

SM3FJF och SM3LIV

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.

I båda fallen gäller priset för 1 till
2 personer. Är ni flera - kontakta
oss för prisuppgift.
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
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INBJUDAN VINTERFEST
Sundsvalls Radioamatörer inbjuder Dig till vinterfest.
Din respektive är också varmt välkommen.
DATUM:
Fredag den 21 november 2008
KLOCKAN:
19.00 i klubblokalen i Sidsjön
PÅ PROGRAMMET:
Vi börjar med en välkomstdrink och fortsätter med en buffé.
Under kvällen anordnas ett lotteri.
PRIS:
Ca 230 kronor/person.
I priset ingår välkomstdrink, buffé med öl/vatten samt kaffe och
kaka.
Under kvällen kommer dessutom öl och vin att säljas till självkostnadspris.
ANMÄLAN:
Ring eller maila din anmälan till SM3ESX, Christer Byström
telefon 060-56 12 85 eller mail sm3esx@telia.com

Sista anmälningsdag tisdag den 28 oktober.
I vår bokningsbekräftelse kommer vi att ange exakt belopp för festen.
Betalning för vinterfesten skall göras till klubbens plusgiro 79 16 23-2 senast den 5 november.
Kom ihåg att ange din amatörradiosignal/namn.
Begränsat till 35 platser, så först till kvarn gäller för vinterfesten.
Anmälan är bindande!
VARMT VÄLKOMNA!

BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO, BINGOLOTTO
Sundsva lls Radio a matöre r,
SK3BG, säljer bingolotter för att
delfinansiera klubbens verksamhet.
Stöd klubbens verksamhet genom att abonnera på bingobrickor och få dem direkt hem i
brevlådan.
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För Dig som vill prenumerera
på Bingolottobrickor är det enklast att Du kontaktar
SM3KAF/Bosse
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.
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UTBILDNING I AMATÖRRADIOTEKNIK
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik.
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger
tillgång till samtliga amatörradiofrekvensband.
Kursens målsättning:
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs, för att
avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens.
Omfattning:
4 kursdagar fördelade över två veckoslut, med hemuppgifter
mellan de olika veckosluten.
Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön,
Sundsvall.
Grundkunskaper:
Grundskolans matematik för årskurs 9.
Veckoslut 1

Veckoslut 2

Lördag 18 oktober 2008
kl 09.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2
kl 17.00 – 18.00 Middag
kl 18.00 – 21.00 Pass 3

Lördag 15 november 2008
kl 09.00 – 12.00 Övningsprovskrivning
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2
kl 17.00 – 18.00 Middag
kl 18.00 – 21.00 Pass 3

Söndag 19 oktober 2008
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2

Söndag 16 november 2008
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Provskrivning

Kursavgift:
600 kronor (vid 10 deltagare)
Deltagarantalet begränsas till 15 personer.
I priset ingår SSA:s nya utbildningskasse.
Övriga avgifter:
•
Avgift för prov och utskrift av certifikat
tillkommer efter avslutad utbildning.
Utbildningskassens innehåll:
•
Läroboken
Bli Sändaramatör - Grundutbildning
•
Trafikhandboken
•
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
•
CD-skiva
•
Block och penna

Övernattning i Sundsvall:
I byggnaden bredvid Sundsvalls
Radioamatörers klubblokal
finns möjlighet till övernattning
till en billig penning.
Mer info på www.sidsjohotell.se

Information/Anmälan
För ytterligare upplysningar och anmälan ring
Christer Byström, SM3ESX
telefon
060 – 56 12 85
eller via mail
sm3esx@telia.com
Jörgen Norrmén, SM3FJF
telefon
060 – 313 25
eller via mail
sm3fjf@ssa.se
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BYGG EN EGEN
DIPOLANTENN

UTGÅENDE QSL

Nu har du chansen att bygga en
egen dipolantenn för 40 eller 80
meter till självkostnadspris.
Är du intresserad? Kontakta i så
fall omgående SM3ESX/
Christer, så kommer han att beställa det material som behövs.
Ring på telefon 060 - 56 12 85,
maila sm3esx@telia.com
eller kom upp på klubben.

TÄVLA FÖR SK3BG
Kan Du avvara en timme eller två
per månad?
Tävla för SK3BG i SSA:s månadstest på kortvåg.
När du skickar in
loggen ange
klubbtillhörighet
SK3BG.
Testen pågår varje
månad på söndagen närmast den
15:e i månaden.
Varje udda månad
startar CW-passet
först och varje jämn månad startar SSB först.
Mål: att köra så många svenska
stationer som möjligt.
Tider: Pass 1, kl 1400 - 1500 UTC
och pass 2, kl 1515 - 1615 UTC
Frekvenser: CW, 3525 - 3575
kHz, 7010 - 7040 kHz och SSB,
3650 - 3750 kHz, 7060 - 7090 kHz
(CW- och SSB-delarna är helt åtskilda.)
Loggar: Enklast använder Du en
datalogg, Log4U, eller också
skickar Du in Din logg som en
papperslogg.
Testreglerna finns på

www.sk3bg.se/contest/mt.htm

73 de SM3CER/Janne
QRX nr 3/2008 2008-08–17

Klubben skickar QSL-kort
följande datum:

15 febr, 15 maj,
15 sept, 15 nov.
Glöm inte att frankera
med QSL-märke.

ÄNDRAD ADRESS
eller
KORRIGERING AV
FEL I FÖRRA
MEDLEMSLISTAN
SA3AKY
Fredrik Malmquist
Artillerigatan 27
871 41 Härnösand
070 - 241 34 01
046 - 288 07 27
——————————————SM3BIL
Ove Stenmark
arnmark73@yahoo.se
——————————————SM3CER
Jan-Eric Rehn
Finstavägen 26, 7 tr.
863 31 SUNDSBRUK
060 - 56 88 73
070 - 663 86 25
——————————————
SM3CXS
Jörgen Svensson
Skönsbergsvägen 31 D
856 45 Sundsvall
——————————————
SM3NXS
Sten Holmgren
Centrumgatan 22
864 31 Matfors
sm3nxs@gmail.com
060-204 66
——————————————
SM3YRD
Mikael Byström
Flottargatan 12
861 92 Bergeforsen

SM3FJF och SM3LIV

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

SUNDSVALLS
RADIOAMATÖRERS
STYRELSE
Styrelsens sammansättning efter
årsmötet den 18 mars.
SM3ESX
Christer Byström
Ordförande
SM3UQO
Björn Olsson
Sekreterare
SM3LIV
Ulla Norrmén
Kassör
————————
Ledamöter i styrelsen
SM3CER
Jan-Eric Rehn
SM3EFS
Lennart Lind
SM3FJF
Jörgen Norrmén
SM3GSK
Classe Bergman
SM3LDP
Markku Koskiniemi
SM3NXS
Sten Holmgren
——————Vi tackar SA3ADT/
Roland för hans arbete i styrelsen och
hälsar SM3NXS/
Sten välkommen in i
styrelsen.
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