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QRX nr 3/98 
   Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
   Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 
   Hemsida internet: http://www.sk3bg.se  

 
Kontaktpersoner i Sundsvalls Radioamatörer, SRA 

Ordförande:  Christer Byström  SM3ESX 060-56 12 85 
Radiotrafikansvariga:  Jan-Eric Rehn SM3CER 060-56 88 73 
  Mats Sundin SM3UQS 060-15 38 04 
 

SUMMERING AV VÅR- OCH 
SOMMARPROGRAMMET 

 
Välkommen till höstnumret av QRX. 
 

Under vårens träffkvällar på Södra 
har vi mest planerat inför flytten från 
klubbstugan. SM3RMR/Björn körde 
som vanligt VHF-testerna. och 
säsongen avslutades med sedvanlig 

grillafton på Södra Berget. 
 
Klubbens kursverksamhet avslutades under maj 
månad. Kursen resulterade i fyra nya Cept 2 
certifikat och tre höjningar från Cept 2 till Cept 1. 
Nya Cept 2: 
 SM3WSK, Bengt Medin 
 SM3WSV, Erik Berglund 
 SM3WTZ,  

Hans Erik Svensson 
 SM3WUA, Kent Eriksson  

Höjda till Cept 1: 
 SM3KAF, Bo Engh 
 SM3SWR, Ingemar Leek 
 SM3WML, Christian 

Johansson 
 
Kursledare har varit SM3ESX/Christer, 
SM3FJF/Jörgen och SM3RMR/Björn. 
 
Vad har hänt sedan sist. 
 På kvartalsmötet i maj diskuterades de 

eventuella störningsproblem som kan uppstå i 
det tilltänkta QTH:et i Sidsjön. 

 Vid ett möte med kommunen den 18 juni 
beslutades att göra provsändningar från QTH:et i 
Sidsjön för att undersöka eventuella QRM på 
den närliggande inspelningsstudion, Clav Musik. 

 
Kommunen hade även anvisat en lokal vid 
Kubenbadet, vilken skulle utvärderas före mötet 
med kommunen den 7 augusti. 

 Den 25 juni beslutades på ett extra styrelsemöte 
att Kubenbadet inte var aktuellt och att 
provsändningar skulle utföras från den tilltänkta 
klubblokalen i Sidsjön. Om resultat var givande 
för klubben skulle kontrakt skrivas med 
kommunen för inflyttning hösten 98.  

 Den 24 juli gjordes provsändningarna. 
Närvarande var SM3AF, SM3CER, SM3EFS, 
SM3ESX, SM3FJF, SM3GQP, SM3RMR 
SM3TRV samt familjen Norlin från Clav 
Musik. Resultatet efter 2½ timmes testande 
visade att inga QRM uppmättes i deras 
inspelningsstudio, förutom att SSB hördes i en 
av deras telefoner. Vid provsändningarna 
användes antennerna W3DZZ, en vertikal samt 
en avstämningsenhet till klubbens  Kenwood 
TS430 och ett Heathkit slutsteg. 

 
Familjen Norlin önskade oss 

varmt välkomna som grannar 
och vi kom överens om att 
eventuella framtida problem 

skall lösas i bästa samförstånd. 
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 Vid möte med kommunen den 7 
augusti presenterades test-
resultaten och fortsatta förhand-
lingar genomfördes. Vid detta 
möte deltog från klubben 
SM3CER, SM3ESX och SM3FJF.  

 Den 13 augusti hade vi nästa möte med 
kommunen och diskussionerna gällde främst 
antennfrågan. Var skulle antennmasten stå och 
att byggritningar måste ordnas. För att lättare 
kunna diskutera antennsituationen flyttades 
mötet till Sidsjön. 

 Den 28 augusti fortsatte förhandlingarna med 
kommunen. Under 1½ timme fick vi bl a ta del 
av nya byggritningar, detaljplanering angående 
WC, kök, el och övrig interiör. Det bestämdes att 
kommunen ordnar bygglovet för antennmasten. 
 
Nästa möte kommer att ske den 11 september då 
vi förhoppningsvis kan underteckna hyresavtalet. 
 

Innebörden av detta är att inflyttning kan ske tidigast 
i månadsskiftet november-
/december.  
I nästa QRX nr 4/98 
kommer vi att lämna mer 
information om själva 
inflyttningen. 

 
Just nu är vi inne in en spännande epok i klubbens 
historia. När det gäller lokaler kommer vi att vara väl 
rustade för att möta 2000-talet. Sedan är det upp till 
oss alla att göra det yttersta för att få det så trivsamt 
och ändamålsenligt som möjligt. Framgång sker 
enbart genom vilja och entusiasm.  
 
Vi behöver ett stort antal frivilliga arbetstimmar 
under och efter flyttningen. Belöningen blir en 
"klubblokal i tiden". 
 

Vi räknar med Din hjälp 
 
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 tel 
060-313 25 eller 010-251 02 20.  

Detta utskick är kopierat av en klubbmedlem. Tack 
för engagemanget med tryckningen av detta 
klubblad. 

 
QRX nr 4/98 skall tryckas i slutet av 

oktober månad. Manustopp 
15 oktober. 

 
 
 

KALLELSE TILL SM3-MÖTE 
 
Sundsvalls Radioamatörer och DL3/Owe hälsar 
Dig välkommen till höstens SM3-möte i  
Sundsvall.  
 
Datum: LÖRDAGEN  

DEN  10  OKTOBER 

 
Klockan: 

 
10.30 - ca 16.00 
 

Lokal: Konferensrummet, Skanska  
(med panoramautsikt över 
Sundsvalls stad) 
 

Adress: Södra Järnvägsgatan 37 
 

Program:  
 

 

10.30 Samling 
 Kaffe och ostfralla till 
 självkostnadspris 
11.00 Mötesförhandlingarna 
 börjar 
13.00 Lunch 
14.00 Förhandlingarna 
 fortsätter 
 

Incheckning: Via R5 
 

Mer info: Lyssna på SSA-bulletinen så får du 
senaste nytt om SM3-mötet 
 

 

 

VARMT VÄLKOMNA 
hälsar DL3,  SM3CWE/Owe! 
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HÖSTPROGRAMMET 
 

Under alla 
träffkvällar serveras 
kaffe och bröd 
alternativt läsk och 
bröd till ett 

självkostnadspris av 15 
kronor.  
 
 

Tis 1 Sept VHF-TEST  

 
VHF-test från klubbstugan på Södra Berget. 
SM3RMR/Björn håller som vanligt i ”trådarna.”. 
Klubbvärd:  SM3RMR/Björn 
 

Tis 8 Sept PLANERINGSKVÄLL NR 1 

 
SM3ESX/Christer och övriga 
samlade lägger upp strategin för 
flyttningen till den nya 
klubblokalen. 
(Tänk vad konstigt det känns att 
säga klubblokalen istället för 

klubbstugan, men vi vänjer oss.) 
 
Arbetsgrupper utses och tilldelas olika projekt. 
Mer om arbetsgrupperna se separat artikel. 
Klubbvärd:  SM3JBS/Sven 
 
 

Tis 15 Sept PLANERINGSKVÄLL NR 2 

 
Planeringsarbetet fortsätter. Det är 
många frågeställningar som måste 
lösas. Hur monterar vi ner masten 
på enklaste sätt? Vem har tillgång 
till en lastbil med lyft så att vi 

enkelt att flytta allt till Sidsjön? 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
 

Tis 22 Sept NEDPACKNING 1 

 
Nu börjar vi packa ner i 
kartonger. I en hög 
samlar vi allt som vi skall 
fraktas vidare till 
Blåbergstippen och i 
speciella kartonger lägger 
vi allt som kommer att auktioneras bort. 
Klubbvärd:  SM3MQF/Curt 
 

Tis 29 Sept KVARTALSMÖTE 

 
Vi behöver Dina idéer. Det är inte bara 
själva flytten vi kommer att diskutera 
utan även hur vi vill att framtiden i vår 
klubb skall gestalta sig. Vilka aktiviteter 
vill Du ha? Mer om datorer? Mer 
teknisk information? Fler studiebesök? 
Eller??????  
Tillsammans kan vi utforma vår 
radioklubb så att den passar alla men Du 
måste berätta vad Du vill. Vi kan inte 
gissa Dina tankar. 

Klubbvärd:  SM3ESX/Christer 
 

Tis 6 Okt  N7NG 

 
N7NG/Wayne Mills besöker oss. Wayne kommer 
till Klubbstugan på sin Europaresa. Tidigare har han 
besökt klubbar i Italien och han kommer även att 
mellanlanda på DX-mötet i Karlsborg den 3-4 
oktober. Denna kväll är han speciellt inbjuden av 
sina personliga vänner, två av våra klubbmedlemmar 
SM3DMP/Thomas och SM3CER/Janne. 
 
Wayne har nyligen varit med på DX-pedionerna till 

BS7H/Scarborungh Reef och K40AA/Temotu. 
 
Denna kväll får vi höra Wayne berätta och visa 
bilder från Temotu. 
 
Wayne Mills är också ordförande i DXAC (DXCC 
Advicory Committe), organisationen som bl a 
beslutar om vilka länder som skall ingå i DXCC. Vi 
hoppas att Wayne berättar om hur DXCC2000 blir. 

Varmt välkomna ! 
 
Klubbvärdar:  SM3CER/Janne och 
  SM3DMP/Thomas 
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Lör 10 Okt SM3-MÖTE 

 
Hösten SM3-möte hålls i Sundsvall. 
Vi träffas i Skanskas 
konferensrum på Södra 
Järnvägsgatan 37. 
 
Se separat kallelse. 
 

Tis 13 Okt TRÄFFKVÄLL 

 
Kom upp till klubbstugan. En hel del har redan 
packats ner, men kaffepannan är ännu inte 
nerpackad. 
Klubbvärd:  SM3GSK/Classe 
 

Tis 20 Okt AUKTIONSKVÄLL NR 1 

 
Vi kan inte ta med oss allt till den 
nya klubblokalen utan vi 
auktionerar bort en mängd saker. 
Här har Du chansen att göra fynd. 
Vem vet vad som under årens lopp 
gömt sig i alla skrymslen och vrår. 
Klubbvärd:  SM3MQF/Curt 
 

Tis 27 Okt TRÄFFKVÄLL 

 
Kom upp och var lite 
nostalgisk. Minns tillbaka i 
tiden, det är ju faktiskt en 
hel del som hänt i 
klubbstugan under årens 
lopp. Det skulle vara 
intressant att få detta 
nedtecknat så kan vi 
presentera det i kommande 
QRX. Det behöver inte 

vara några stora händelser utan 
små roliga/tråkiga/intressanta-
/tankeväckande episoder. 
Klubbvärd:  SM3JBS/Sven 
 

Tis 3 Nov VHF-TEST   

 
Sista VHF-testen från Södra 
Berget. Kan vi slå någon typ av 
rekord denna kväll? 
Klubbvärd: SM3RMR/Björn 
 
 
 

 

Tis 10 Nov KVARTALSMÖTE och 
 NEDPACKNING 2 

 
Vi diskuterar vidare om klubbens framtid. Vi 
behöver Dina idéer. Det är inte bara själva 
flytten vi kommer att diskutera utan även hur vi 
vill att framtiden i vår klubb skall gestalta sig. 
Vilka aktiviteter vill Du ha? Mer om datorer? 
Mer teknisk information? Fler studiebesök? 

Eller??????  
Tillsammans kan vi utforma vår radioklubb så att 
den passar alla men Du måste berätta vad Du vill. Vi 
kan inte gissa Dina tankar. 
 
Efter kvartalsmötet fortsätter vi att 
packa ner i kartonger. 
Klubbvärd:  SM3ESX/Christer 
 

Tis 17 Nov NEDPACKNING NR 3 

 
Nu bör det inte vara så mycket 
kvar att packa ner. Men det brukar 
i alla fall ta sin tid så all hjälp är 
värdefull. 
Klubbvärd:  SM3JBS/Sven 
 

Tis 24 Nov AUKTIONSKVÄLL NR 2 

 
Vi fortsätter med att auktionera bort 
"prylar" som vi inte kan ta med till den 
nya klubblokalen. Vi lovar att Du 
kommer att kunna göra fina fynd. Missa 
inte chansen för här finns kanske just det 

Du behöver. 
Klubbvärd:  SM3GSK/Classe 
 

Tis 1 Dec FLYTTLASSET GÅR 

 
I kväll går flyttbilen till Sidsjön. 
Vi behöver många starka armar 
för det är många kartonger etc 
som skall lyftas i och ur bilen. 
Dessutom behöver vi ett antal 
personer som börjar plocka in allt 
material på rätt ställe. 
 
Mer information i QRX 4/98. 
 

Klubbvärd:  SM3ESX/Christer 
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Tis 8 Dec ÖPPET HUS I VÅR NYA 
KLUBBLOKAL 

 
Vi bjuder på tårta och visar vår nya 
klubblokal. 
Mer information i QRX 4/98. 
Klubbvärd:  SM3MQF/Curt 
 

Fre 11 Dec LILLA JULAFTON OCH  
 INVIGNINGSFEST 

 
Vi håller invigningsfest i våra nya 
lokaler och firar samtidigt lilla julafton. 
Mer information i QRX 4/98. 
Klubbvärd:  SM3CER/Janne 
 
 

Tis 29 Dec MELLANDAGSMEETING 
OCH ÖPPET HUS 

 
Vi håller öppet hus i vår nya 
klubblokal. 
Mer information i QRX 4/98. 
Klubbvärd:  SM3GSK/Classe 
 
 
 

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. 
 

 

 

NYCKLAR TILL NYA 
KLUBBLOKALEN 

 
I skrivande stund är ej problematiken 
med nyckelserien avslutad med 

kommunen beroende på att hela huset i Sidsjön är föremål 
för "nyckelöversyn". Vi återkommer i nästa nummer av 
QRX med mer information. 
 
 

KURSVERKSAMHET 
 

P g a flyttningen påbörjas ingen kursverksamhet 
förrän tidigast våren 1999. 
Mer information se nästa QRX 4/98 
 
 

 

ARBETSGRUPPER 
 
För att vi skall kunna flytta från Södra Berget till 

Sidsjön behöver vi Din hjälp. Du som 
inte har möjlighet att komma upp på tisdagskvällarna 
kanske kan hjälpa till på annat sätt. Nedan ser Du en 
lista på saker som vi behöver. Kanske kan Du skänka 
något till klubben. 
 
För att allt skall fungera smidigt har vi tänkt tillsätta 
olika arbetsgrupper. Varje grupp kommer att bestå av 
3 - 4 personer. 
 

Följande arbetsgrupper bör finnas: 
 
1. Nedtagning av antennerna 

 
2. Hopplockning av packet och BBS-

verksamheten 
 

3. Sortering av litteratur 
 

4. Hopplockning av skrubben 
 

5. Hopplockning av vinden 
 

6. Hopplockning av QSL-facken 
 

7. Transport Södra Berget - Sidsjön 
 

8. Gruppen för övrigt 
 
För planeringens skull vill vi att Du anmäler Dig 
snarast till SM3ESX/Christer via e-mail eller 
telefon. 

  sm3esx@sk3bg.se 
 060-56 12 85 
 

Till vilken grupp anmäler Du Dig ? 
 

 

Efterlyses till nya klubblokalen 
 
Flyttkartonger, ett stort antal 
Mikrovågsugn 
Dammsugare 
Städmateriel 
Köksgeråd (kaffekoppar, 
assietter, tallrikar, karotter, 
bestick, kastruller etc etc) 
Kökshanddukar 
Gardiner 
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BULLETIN PÅ R5 
 

Söndagar kl 21.00 
 

 
Glöm inte att checka in! 

 
Efter bulletinen kommer 

ordföranden SM3ESX med 
SK3BG-NYTT. 

Här får Du bl a veta det  
senaste om flytten till nytt QTH. 

 

 
 
Besök SK3BG:s hemsida på internet här finns 

alltid senast nytt! 
 

http://www.sk3bg.se 
 

UTGÅENDE OSL-KORT 
 

Klubben skickar QSL-kort följande 
datum: 

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

Glöm inte att frankera med QSL-
märke. 

 

 

MÅNADSTESTEN  
 

Låt oss försvara vår klubbtradition med de fina 
topplaceringarna i månadstesterna på 
80 och 40 meter SSB och/eller CW. 
Sätt av en eller två timmar i månaden 
för klubben. Var med och kör 
månadstesterna på kortvåg varje 
månad. Ju fler vi är som kör, skickar 
in logg till SM4BNZ och anger 
klubbtillhörighet SK3BG, så tävlar vi 
om att placera klubben högst på 
prislistan, oavsett Din egen resultatplacering. Varje 
QSO ger klubbpoäng. 
73 de SM3CER/Janne 

 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 

Klubbprofil: SM0SMK, Gunnar Kvarnefalk 
Bor: I villa på Ekhammarsvägen 45  i Kungsängen.  
 Efter väg E18, 28 km nordväst om Stockholm. 
Ålder: 63 år 
Civilstånd: Gift med Inga-Britt. 2 vuxna söner Magnus och Martin, barnbarn 
Yrke: Pensionär samt SSA:s ordförande sedan 1996 

 
 
SSA:s ordförande SM0SMK Gunnar Kvarnefalk är 
den 30 juli i Sundsvall. Jag träffar honom och när 
vi sitter och diskuterar amatörradio, får jag idén att 
intervjua Gunnar för månadens klubblad QRX.  
 
Klubbprofil är ju Gunnar i sin egenskap av 
ordförande i vår riksorganisation SSA, Sveriges 
Sändareamatörer. Gunnar är som person, 
Harmonisk, En god lyssnare, Tekniskt bevandrad, 
Radioamatör ”2 gånger om” och Internationellt 
kunnig efter alla de utlandsarbeten han haft. 
Gunnar tycker om att engagera sig i kommunala 
och kyrkliga frågor. Hos Gunnar finns 
kombinationen att vara mycket tekniskt bevandrad 
samtidigt som han i sin mångfald är en lyhörd och 
engagerande fritidspolitiker och förenings-
människa. Mer om vår SSA:s ordförande se nedan. 

 
Gunnar, vad var det som gjorde Dig intresserad av 
radio? 
Det började åren 1947-1948, jag var då 12- 13 år. Jag 
satt med min pappa och lyssnade på kortvågsbanden och 
DX-ade. Vi lyssnade framförallt på Radio Kongo, Radio 
Kanada och dessutom lyssnade vi aktivt på amatörbandet 
på 40 meter och på de amatörer som då sände AM-
modulerat. Det var självklart att jag skulle utbilda mig 
till teleingenjör på Tekniska gymnasiet i Örebro efter 
läroverkstudierna hemma i Skövde. Sedan följde en mer 
teknisk utbildning under min militärtjänst i Stockholm 
1956. 
 
När blev du radioamatör? 
1953 avlade jag dåtidens B-certifikat och fick signalen 
SM6CVB, och jag var amatör till 1965. Under den 
perioden blev det bara ca 500 QSO:n. Men jag kan ännu 
minnas mina första QSO:n säger Gunnar och fortsätter 
att berätta entusiastiskt. Mitt första QSO var med 
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SM6ASP Bertil, 3:e QSO:et var med SM6AWI Douglas 
och denna kontakt fortsatte sedan regelbundet. Därefter 
blev det ett amatörradiouppehåll ända till 1987 då jag på 
grund av pensionering (problem med lungorna) åter igen 
återupptog jag amatörradion först med T-certifikat, 
sedan C-, B-certifikat följt av ett A-certifikat. Mina 
QSO:n med  SM6AWI på kortvågsbanden upptogs igen. 
Kan du tänka dig Jörgen vad ett QSO kan betyda för den 
personliga kontakten. 
 
Vad har Du arbetat med under Din yrkesverksamma 
tid, Gunnar? 
Min yrkesbana kan delas in i fyra olika sjuårsperioder, 
säger Gunnar. Den första sjuårsperioden jobbade jag som 
utvecklingsingenjör och konstruerade bland annat 
positionsljusen på 
Drakenflygplanen. 
Andra perioden, 
utbildning under 
ett år i England, 
sedan jobb som 
provningsledare 
för robotar på 
Barkarby flygfält. 
Tredje sjuårsperioden, anställning på Televerket, där jag 
arbetade med anslutning av terminaler till tele- och 
datanäten, vilket resulterade i mycket internationellt 
arbete med många utlandsresor. Den sista sjuårsperioden 
var jag produktchef på Televerket med jobb inom teknik 
och marknadsföring. 
 
Det är ju inte så många som har återtagit sin licens. 
Minns amatörerna Dig och hur kändes det att 
komma tillbaka? 

Den som var mest glad över att 
jag dök upp igen var SM5COP 
Rune Wande och det uppstod 
nu en djupare kontakt. Rune var 
på den tiden utrikessekreterare i 
SSA. Eftersom jag hade 
erfarenhet av internationellt 
arbete blev jag tillfrågad om att 
bli Runes vice utrikes-
sekreterare i SSA, vilket jag 
tackade ja till säger Gunnar. 
När sedan Rune SM0COP (som 
han hette vid den tidpunkten) 
blev SSA:s ordförande blev jag 
av valberedningen tillfrågad om 
jag ville bli utrikessekreterare 
och när sedan Rune avgick som 

SSA:s ordförande blev jag av årsmötet i Umeå 1996 vald 
till den hedersamma uppgiften att vara SSA:s 
ordförande. 
 
Hinner Du köra någon radio Gunnar? Har det blivit 
många DX, du som har ett förflutet som DX-are? 
När jag blev pensionär fick jag åter tid för min hobby, 
vilket resulterade i att jag under åren 1989-1993 körde 
ihop till DX HONOR ROLL (Det varierar, men det finns 
ca 329 radioländer, och när man bara har 10 radioländer 
kvar att köra kommer man med på DX HONOR ROLL, 
>en stor bedrift, Jörgens anm < ) Idag återstår 5 länder 
säger Gunnar med ett leende.  

Minns du något speciellt QSO Gunnar? 
Mitt bästa QSO är ett "five-nine" med DX expeditionen 
till Peter den förste ön för några år sedan. De första 10 
dagarna var Skandinavien blockerat av norrsken. Tyvärr 
kunde inte pilotstationen ON4UN förstå detta, hans 
kommentar var hela tiden, det går bra att köra dem med 
en dipol och QRP. Näst sista dagen kl 5 på morgonen 
lyckades jag äntligen köra dem på 40 m med en tillfällig 
uppsatt slopande dipol. 
 
Hur ser det ut i radioschacket? 
Rummet är indelat i 4 sektorer, en för SSA:s papper, en 
för papper rörande kommunpolitiken, en för handlingar 
från kyrkofullmäktige där jag sitter som ordförande och 
en för amatörradio. På bordet står det en Kenwood TS 
440S ett Heathkit slutsteg SB1000 på ca 700 watt, en 
Kenwood TH205 på 5 W för VHF och Packet, dator och 
Internet . Ute på tomten en mast på 15 meter med en 5 el 
för 10-15-20 meter samt en 3 el för WARC-banden, 
dipol för 40 m och en slooper för 80 m samt VHF-
vertikal. 
 
Hur ser Dina andra förtroendeuppdrag ut? 
Inom kommunen är jag med i samhälls-
byggnadsnämnden (fastigheter, gator, vägar) och i 
bildningsnämnden (utbildning, fritid, bibliotek, kultur), 
där jag får bidra med min livs- och yrkeserfarenhet. 
 
Inom kyrkan har jag 
engagerat mig för 
uppvärmning av kyrkor. 
Idag är det datorer som 
ser till att en 
snabbuppvärmning på-
börjas vid midnatt natten 
mot söndag för att efter 
högmässan slås av. Denna 
värme gör att luft-
fuktigheten aldrig går under 50 %, vilket är 
betydelsefullt för allt trä som finns. Under 50 % 
luftfuktighet uppstår sprickor i trä och föråldrandet 
påskyndas. 
 
Om vi återgår till amatörradion, hur tror Du att 
amatörradion ser ut omkring år 2005, Gunnar? 
Jag tror att det kommer datorstyrda/fjärrstyrda 
amatörradiotranceivrar. Det kommer nog att bli en 
kraftig ökning av data. Digitalt tal torde bli en del av 
framtidens kommunikation. Utvecklingen på 

satellitsidan fortsätter trots att den 
är både dyr och komplicerad. 
Internet blir mer förfinat och blir 
ett hjälpmedel för gemene amatör 
även om den tar tid från själva 
radiokörandet. 
 

Hur upplever Du rollen som SSA:s ordförande? 
Jag vill kunna engagera alla radioamatörer/medlemmar 
så att de blir delaktiga och engagerar sig både för de 
lokala radioklubbarna och för olika uppdrag i de 
sektioner som finns i vår organisation. Jag vill värna om 
att mångfalden i vår hobby kvarstår, för det utvecklar 
bredden inom amatörradion. Här gäller det att ta till vara 
på det kunnande och de personliga egenskaper som vi 
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alla besitter. Dessutom är det viktigt att vi alla engagerar 
oss för de som är intresserade av vår hobby. 
Organisationen inom SSA och radioklubbarna kräver en 
modern organisation med målstyrning och delegering 
och att sektionerna får ta mer ansvar. Det är jag ivrig 
förespråkare för, säger Gunnar. För mitt valspråk är "- 
Hellre en klapp på axeln än en örfil". 
 
Vilka stora mål arbetar SSA med just nu? 
SSA:s mål och visioner är minst 50 % nya medlemmar 
av alla nya licensierade radioamatörer och 6000 
medlemmar till år 2000. 
 

Ett nära samarbete med Post & 
Telestyrelsen PTS, gör att vi inom en 
snar framtid får enställiga contestcall, 
ett nytt band på långvåg VLF på 135 - 
137 kHz. Förändringar i 
repeatertillstånd. Juristerna på PTS 

slutreviderar nu föreskrifterna för amatörradio. Vad det 
exakt innebär vet vi ännu inte, men jag ber alla ta del av 
informationen i höstens QTC eller SSA-bulletinerna. 
 
Den 23 juli gick vi ut med en pressrelease till alla stora 
tidningar och massmedia om störningsproblematiken 
med LPD utrustningar (ex vis trådlösa hörlurar, 
högtalare etc) på 433-434 MHz. Trådlösa hörlurar har fr 
o m 1 juli tilldelats en ny frekvens av PTS och flyttas 
från vårt UHF band till 863-865 MHz. Idag säljs tyvärr 
hörlurar med de gamla frekvenserna ut till 
realisationspris, i många fall utan att konsumenterna 
uppmärksammas om nackdelarna. 
 
Vidare arbetar vi med att 
förbättra organisationen 
inom SSA, vilket bifölls av 
SSA:s årsmöte i Vetlanda. 
För att den skall vinna ”laga 
kraft” skall detta beslut 
behandlas på ytterligare ett 
årsmöte, nämligen på 
Gotland i april 1999. 

Gunnar, hinner Du med några andra 
fritidsintressen? 
I familjen är vi hängivna 
fritidsseglare och har sedan 1978 en 
9 meters Scampi. Vi seglar helst 
efter Norrlandskusten och gör gärna 
strandhugg på Agö utanför 
Hudiksvall, Storjungfrun utanför 
Söderhamn, Ängskär norr om Forsmark. Ett annat 
intresse som jag har är järnvägshistoria. 
 
Avslutningsvis Gunnar, vad har Du för 
framtidsplaner och önskemål? 
 Att hälsan får bibehållas  
 Att kunna köra radio både KV- och VHF 
 Följa tekniken in i 2000-talet 
 Att tillsammans med amatörer vidareutveckla 

föreningslivet, SSA och engagemanget för vår 
hobby.  

 Att nästa år kunna segla upp till Höga kusten med 
min hustru Inga-Britt och få kontakt med många 
amatörer via repeatrarna. 

 
När jag säger hej till Gunnar så har jag under denna 
korta tid åter haft förmånen att möta en amatör ”i tiden”. 
Under vårt möte hinner Gunnar ringa vår klubbmedlem 
SM3RMR Björn och ge honom hjälp och tips hur han 
skall gå till väga med de S9++ störningar han har på 
kortvågen från de tyristorstyrda fläktar som ”smittar” ner 
radioomgivningen i Nacksta. Gunnar ger sig inte med 
detta utan ber Björn att fortlöpande återkomma med 
information hur ärendet handläggs av PTS som kommer 
att kontakta leverantören av fläktsystemet. 
 
Att möta en person som engagerar sig i andra människor, 
engagerar sig i tekniken, engagerar sig i 
organisationsutveckling som Gunnar gör, känns som en 
klapp på axeln till fortsatt engagemang oss amatörer 
emellan. 

 
Vid pennan 
 
SM3FJF/Jörgen 

 

 
QSL-SORTERING 

 

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

 
 

QSL-SORTERARE 1998 
 

MÅNAD ÅR SIGNAL SIGNAL SIGNAL SAMMANKALLANDE TELEFON 
AUG 98 SM3AF SM3BEE SM3JBS SM3AF 15 90 09 
SEPT 98 SM3UQS SM3MXC SM3GQP SM3UQS 15 38 04 
OKT 98 SM3BCS SN3NRY SM3ICP SM3BCS 57 64 14 
NOV 98 SM3UQK SM3RRT SM3SJN SM3UQK 55 25 72 
DEC 98 SM3ESX SM3CWE SM3KYH SM3ESX 56 12 85 

 

 


