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Välkommen till
v internumret
av QRX.

Hösten 2000
har inneburit
en kraftig
”ansikts-
lyftning” för
klubben både

ut- och invändigt. Våra träffkvällar har varit
välbesökta.

Vi gör en tillbakablick.
Senhösten 1999 göts be-
tongfundamentet till an-
tennmasten och masten
monterades på plats med
hjälp av en kranbil, dess-
utom förankrades masten i
gavelväggen, enligt kraven
i bygglovshandlingarna.

Under vintern 99/00 drogs
kabelrännor inne i klubblo-
kalen, vilka sponsrats av
SM3UQO/Björns arbets-
givare. Nätverk har instal-
lerats inne i  klubblokalen.

I maj köptes två nya finsk-
byggda kortvågsbeamar.

Under sommaren inför-
skaffades ytterligare en
toppmastsektion. Det me-
kaniska arbetet påbörjades
i den införskaffade mast-

sektionen och rotorfästen, elskåp med manöver-
enhet monterades tillsammans med ett maströr.

Under några helger i september arbetades det
ihärdigt med att göra i ordning beamarna inför
den slutliga hopmonteringen lördagen den 12
september. På eftermiddagen den 12 september
kom den hyrda kranbilen som lyfte upp hela
mastsektionen med antennerna. En del meka-
niska småjusteringar behövdes göras innan
mastsektionen kunde skruvas fast 24 meter upp
i luften. Påföljande weekend drogs allt kablage
in till radiorummet och den 19 september kördes

äntligen det första
QSO:et. Vid samma tid-
punkt fick radioklubben
erbjudande att ta rätt på
moderna kontorsmöbler
passande för bl. a. ra-
diorummet.

Under oktober månad
monteras 2 vertikala
stackade VHF antenner ef-
ter sidan i masten. Dess-
utom har klätterskydd
monterats med hjälp av
3,5 meter höga plåtskivor
i mastsektionen. I skri-
vande stund återstår att
montera 4 vertikala stack-
ade  UHF antenner. Bilder
från lyftet av antennmas-
ten den 12 september kan
Du se på SM3LIV/Ullas
hemsida:
www.qsl.net/sm3liv

(Forts. på sidan 2)

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 060-55 22 87

Utskick från:
SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER
Box 173, 851 03  SUNDSVALL
Postgiro 79 16 23-2
Email hq@sk3bg.se
Hemsida http://www.sk3bg.se                                       

SUMMERING AV AV HÖSTPROGRAMMET

På bilden: SM3EVR/Tord, SM3KAF/Bosse,
SM3LNM/Mats och SM3GQP/Gullik.
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Ett STORT OCH VARMT
TACK riktas till arbetstea-
met för "Projekt antennmas-
ten" nämligen:
SM3EVR/Tord med anten-
ninköp, montering, feedrar,
inkoppling inne i radio-
schacket m.m,
SM3LNM/Mats med allt

mekaniskt arbete med mastsektionerna, rotor,
antennmontering, klätterskydd m.m.,
SM3GQP/Gullik med antennmontering,
SM3KAF/Bosse med antennmontering och
kranbilsbeställning m.m.,
SM3UQO/Björn med engagemang i allt som
går att skruva, klättra, montera, dra kabel, etc,
SM3AF/Sten med antennskruvande,
SM3ESX/Christer med VHF-montering, inköp
av plåtar till klätterskydd samt montering.

Dessutom tackar vi övriga klubbmedlemmar som
har bidraget med material, tips etc
Till Er alla från styrelsen: ETT STORT TACK.

Under september hölls träffkvällar med bl. a en
surströmmingsafton som samlade 15 medlem-
mar. Kvartalsmötet samlade drygt 10 personer.
En intressant afton var SM3CER/Janne berät-
telse från sitt och SM3DMP/Tomas uppdrag
att vara domare i WRTC-2000 (Word Radiosport
Team Championship) en tävling om Sändarama-
törernas “OS-titel”.

SM3-mötet samlade 22 sändaramatörer. Det be-
slutades att protokoll från SM3-möten i fortsätt-
ningen skall vara justerade och publicerade på
någon hemsida senast 2 månader efter mötet.
Protokollet från höstmötet finns att hämta som
pdf-fil på www.sk3bg.se

Störningsaftonen hölls av SM3CWE/Owe och
SM3ESX/Christer och samlade ca 25 intresse-
rade. Helt klart är att en sådan här kväll skall
vara ett återkommande inslag för störningspro-
blematiken är ett angeläget ämne för oss alla.

Under Chulalongkorn - weekenden kördes ca
350 QSO:n på olika HF-band av SM3CER/
Janne, SM3EAE/Lars, SM3ESX/Christer och
SM3FJF/Jörgen.

(Forts. från sidan 1)

Studiebesöket i Telias bergrum blev inställt på
grund av en ombyggnation. Studiebesöket blir i
januari istället.

Oktober månad avslutades
med en tillbakablick på verk-
samheten kring SI9AM.
SM3FJF/Jörgen berättade
med hjälp av videofilm och
bildspel för ca 20 medlem-
mar om vad som har hänt
under året. Dessutom blick-
ade man framåt i tiden och diskuterade vad som
kommer att hända under våren 2001.

Höstens kursverksamhet har för tillfället ställts in
på grund av för få deltagare. Klubben har fått en
förfrågan från FRO Västernorrland och accepterat
att ställa upp med lärare på en weekendkurs för
Klass 2-certifikat fördelade över 2 veckoslut un-
der november månad. SM3ESX/Christer och
SM3FJF/Jörgen ställer upp som lärare och
SM3CWE/Owe blir provförrättare för de 18
anmälda personerna.

På klubbens hemsida kan Du från och med
hösten 1999 hämta hem klubbtidningen som en
pdf-fil. Det betyder att Du tar hem den i
originalutförande d.v.s. i färg och med alla bilder.
Har Du synpunkter angående pdf-filen etc hör
gärna av Dig direkt till SM3LIV/Ulla. Email:
sm3liv@sk3bg.se

QRX-bladets framtida existens beror
på om någon/några av våra klubbmed-
lemmar 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 150 ex och på
8-10 A4 sidor. Du som har möjlighet att

hjälpa till med tryckningen, kontakta snarast
SM3LIV/Ulla eller SM3FJF/Jörgen på telefon
060-313 25 eller 070 - 394 17 45.

Detta utskick är kopierat av en klubbmedlem.
Tack för engagemanget med tryckningen av
detta klubblad.
QRX nr 1/2001 kommer att tryckas i mitten av
februari.
Manusstopp är den 1 februari 2001.
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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 15 kronor.

HÖSTPROGRAMMET

Tis 28 Nov KVARTALSMÖTE

Kom upp och ”tyck till”. Det är Dina idéer och
funderingar som behövs. Vilka klubbaktiviteter
vill Du ha under våren 2001?
Klubbvärd: SM3ESX/Christer

Vi sorterar QSL-kort inkomna under november
månad. Kaffebryggen är varm hela kvällen.
Klubbvärd: SM3RMR/Björn

Tis 5 Dec TRÄFFKVÄLL MED
QSL SORTERING

HÄR FINNS VI

Tis 12 Dec INSTÄLLT
Flyttat till fredag.

Kl 19.30 håller
SM3ESX/Christer
invigningstalet som
symboliserar att det
nu är klart att köra
radio från klubben
igen. Denna kväll
GRATIS FIKA till alla.

Klubbvärd: SM3UQO/Björn

Tis 21 Nov ÅTERINVIGNING AV 
SK3BG:S NYA RADIORUM

MÅNADENS KLUBBPROFIL

Jan-Eric eller Janne som han själv säger, när han
svarar i telefonen, är den verkligt hängivne entu-
siasten när det gäller att skapa webinformation.
Han lägger ner otroligt mycket tid på att skapa
och uppdatera SK3BG:s hemsidor för att Du och
jag ska få tag i kvalificerad radioinformation.
Janne har också skapat en HF contestkalender
för att erbjuda alla världens radioamatörer aktu-
ell information om tester etc. Janne engagerar
sig även i att rätta contestloggar. Just nu är det
SAC (Scandinavian Activity Contest) som gick
under två helger i september, som Sverige i år är
värd för, och testkommittén leds av Janne som
har ett antal medlemmar i Sundsvall till sin hjälp
för att rätta alla de loggar som kommer. Vi kan
kontinuerligt följa hela rättningsproceduren ge-
nom att ta del av resultatlistorna på Jannes
hemsidor.

Janne är den som ägnar väldigt många timmar ja
även natt-timmar framför Internetdatorn, bara
för att Du och jag skall få den allra bästa servicen
när vi söker information på webben.

1977 drabbades Janne av reumatikerbesvär. En
sjukdom som skulle få vem som helst att deppa
inför framtiden, men Janne ser istället varje ny
dag som en ny möjlighet att bl. a. förse radiokol-
leger med den senaste informationen.

Mer om Janne längre fram i QRX.
(Forts. på sidan 8)

Tis 14 Nov ”TO BE OR NOT TO BE IN 
CAMBRIDGE”

SM3LDP/Markku ingick i en handplockad
grupp som fick specialstudera 1 månad vid Cam-
bridge  under juli månad. Välkommen till klubben
och ett föredrag med bilder om livet i Cambridge
och om Markkus besök på den lokala radioklub-
ben.
Klubbvärd: SM3LDP/Markku
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Tis 9 Jan TRÄFFKVÄLL MED
år 2001 QSL SORTERING

Vi sorterar QSL-kort in-
komna under december
månad.
Kaffebryggen är varm hela
kvällen.
Klubbvärd:
SM3WSK/Bengt

Tis 16 Jan TRÄFFKVÄLL

Kvällen blir vad Du gör den till.
Kaffe serveras hela kvällen.
Klubbvärd: SM3MQH/Jan

Fre 29 Dec MELLANDAGSMEETING
OBS FREDAG!

Gör ett avbrott i jul- och nyårsfirandet och kom
till klubblokalen och prata bort några timmar.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer

Se bergrummet och driften för Telia Mobile i
Sundsvall.

Plats: Bergrummet. Ingång intill västra
sidan av Utvecklingscentrum.

Tid: Prick kl 19.00
(Därefter låses grindarna)

Fika: Kvällen avslutas med kaffe i
klubblokalen.

Deltagare-
anmälan: Obligatorisk föranmälan för att 

delta i studiebesöket i Bergrummet.
Krav, Din amatörradiosignal.

Anmälan: Via SK3BG-nytt direkt till
SM3ESX/Christer
eller via mail till:
sm3gsk@sk3bg.se                            eller 
sm3esx@sk3bg.se                           
senast söndagen den 21 januari.

Max antal: 25 st (först till kvarn…)
Klubbvärd: SM3GSK/Classe

Tis 23 Jan STUDIEBESÖK PÅ TELIA 
FIKA I KLUBBLOKALEN

Tis 30 Jan TRÄFFKVÄLL

Kom till klubben och bläddra i de
senaste radiotidningarna.
Kaffebryggen står på hela kväl-
len.
Klubbvärd: SM3CER/Janne

Fre 15 Dec LILLA JULAFTON

Välkommen till
Lilla Julaftonsfirande i
klubblokalen.

Alla familjemedlemmar
är varmt välkomna.

(Ta tillfället i akt och
visa Din familj hur fint
vi fått det.)

Vi börjar klockan 19.00.

PÅ PROGRAMMET:

� Glögg, Kaffe/The/Läsk och
lussekatter

� Tecknad film
� Lotteri med fina vinster
� Julklappsutdelning

Alla som tar med ett paket
till ett värde av minst 20
kronor får vara med när
tomten delar ut klapparna.

� Korv med bröd
� Auktion

Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

Varmt välkomna till vårt
Lilla Julaftonsfirande!
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Tis 6 Feb TRÄFFKVÄLL MED
QSL SORTERING

Vi sorterar QSL-kort inkomna
under januari månad.
Kaffebryggen är varm hela kväl-
len.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn

Tis 13 Feb TRÄFFKVÄLL

En lugn kväll i klubblokalen.
Kaffebryggen är varm hela kväl-
len.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer

Tis 20 Feb PIZZA-AFTON

Vi träffas i klubblokalen
och beställer pizza från
någon restaurang som
har utkörning av pizzor.

Förhandsboka Din pizza
på SK3BG-nytt söndagen

den 4 eller den 11 februari.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn

Tis 27 Feb TRÄFFKVÄLL

Kvällen blir vad Du gör den till.
Kaffe serveras hela kvällen.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe

Tis 6 Mars TRÄFFKVÄLL MED
QSL SORTERING

Vi sorterar QSL-kort inkomna under
februari månad.
Kaffebryggen är varm hela kvällen.
Klubbvärd: SM3WSK/Bengt

Tis 20 Mars ÅRSMÖTE

Se separat kallelse på sidan 6.

UTGÅENDE QSL-KORT

Klubben skickar QSL-kort följande datum:

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

Glöm inte att frankera med QSL-märke.

Tis 3 April TRÄFFKVÄLL MED
QSL SORTERING

Vi sorterar QSL-kort inkomna
under mars månad.
Kaffebryggen är varm hela kväl-
len.
Klubbvärd:SM3MQH/Jan

Tis 27 Mars TRÄFFKVÄLL

Kom till klubben och
bläddra i de senaste radio-
tidningarna.
Kaffebryggen står på hela
kvällen.
Klubbvärd:
SM3UQO/Björn

EMAIL

Du som vill ha en egen e-mailadress i klubben
eller Du som redan har en, glöm inte att betala
in den årliga avgiften på 25 kronor.

SI3SSA

OPERATÖRER SÖKES
Det är många både i Sverige och utomlands som
jagar SI-stationer. Du som har möjlighet aktivera
signalen SI3SSA kontakta SM3CWE/Owe för
närmare detaljer.
Telefon 060-55 71 00 eller via email
owe.j.persson@telia.se
OBS!  SI3SSA kan endast köras fram till
2000-12-31.

Tis 13 Mars DISKUSSIONSAFTON

Nästa vecka är det årsmöte. Passa redan nu på
att diskutera ev frågeställningar som Du vill ta
upp på årsmötet.
Kaffebryggen står på hela kvällen.
Klubbvärd: SM3CER/Janne
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2001

Sundsvalls Radioamatörer kallar härmed till
årsmöte:

Datum: Tisdagen den 20 mars 2001

Tid: Klockan 19.30

Plats: Klubblokalen, Sidsjön, 
Sundsvall

Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA!

SI9AM

Syftet med SI9AM, King Chula-
longkorn Memorial Amateur Ra-
dio Socity In Ragunda, Sweden
är att kunna erbjuda radioama-
törer som besöker den thailänd-
ska paviljongen i Utanede att på
plats kunna köra amatörradio
med specialsignalen SI9AM.

Vad har hänt sedan invig-
ningen av SI9AM.
Besöks QTH:et har använts dels
vid 2 styrelsemöten samt hyrts
ut till sändaramatörer.
SM3FJF/Jörgen och SM3EAE
/Lars körde radio en lördag
under september månad.

skickas kontinuerligt ut 4
gånger per år.

Bidrag
Under hösten har följande
skänkts till SI9AM.
SM3URI/Stig-Ove 3 el beam
att monteras upp kommande
säsong.
SK3MF/Föreningen UK3
150 meter RG219 lågförlustka-
bel med tillhörande N-koaxial-
kontakter att användas till an-
tennmasten kommande sä-
song.
SM3RSD/Bertil 13-el VHF-
Tonna F9FT vertikalbeam samt
en 17-el UHF QUE/DEE vertikal
att monteras kommande sä-
song.
SM3TGL/José uppgraderingar
och service på datorutrust-
ningen.
SM3GBA/Sven-Erik och
SM3XKW/Anders Penningbi-
drag.

ETT STORT och VARMT TACK
för alla dessa fina bidrag.

(Forts. på sidan 7)

SM2XHI/Leif Pettersson med
YL Vivan besökte QTH:et och
körde radio under 3 vardagar i
oktober.
SM3URI/Stig-Ove besökte
SI9AM och träffade SM2XHI/
Leif med YL under deras vis-
telse.
SM3CVM/Lars hyrde och
körde radio under en weekend i
oktober.
SM3UTZ/Knut har hyrt och
kört radio vid ett par tillfällen
under oktober.
SK3BG hyrde SI9AM en
weekend för sina medlemmar.
Vid månadsskiftet okt/nov ned-
monterades den inlånade mo-
bila antennmasten med tillhö-
rande beam av SM3SZW/
Sven-Henrik och SM3IKQ/
Tommy och utrustningen åter-
lämnades till FRO i Östersund.

Antal QSO:n från SI9AM
Fram till månadsskiftet okt/nov
har 16.323 QSO:n körts med
signalen SI9AM
QSL-kort för alla kontakter
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Kan man köra radio därifrån
i vinter,  har många frågat?
Ja, temperaturen i rummet är
neddragen till ca 10 grader. Det
tar ca 1 timme att värma upp
rummet när Du kommer Dit.
Därefter är det bara att ansluta
feedrarna i radiostationerna, slå
på datorena och sedan är det
klart att köra, från 3,5 MHz till
30 MHz på en Windom FD4 CW
multibandsantenn som sitter 25
meter upp. Om du vill köra 2
meter ansluter Du feedern till
ICOM FM tranceivern.

Bokningar kan göras hos
SM3FJF/Jörgen på telefon
060 - 313 25 eller
SM3CVM/Lars på telefon
063 - 850 09

Priset
för klubbmedlemmar i SK3BG,
SK3EK, SK3IK, SK3JR, SK3LH
och SL3ZYE är följande
1- 12 timmar 75 Kr
12 till 24 timmar 150 kr och då
kan man vara 2 personer för det
priset.
Det finns även möjlighet att
hyra sängkläder om man inte
tar med sig egna. Pris 75:- per
uppsättning.

Tidigare har vi erhållit bi-
drag från många håll
bl . annat har vi fått
Möbler/Material
• Radiobord,
• Datorbord,
• Våningssäng med täcke,

kuddar och sängkläder,
• Lampor,
• Bokhyllor med hurtsar och

skåp,
• Bord med 4 stolar,
• Mikrovågsugn samt kaffe-

porslin och glas,
• Matta.

(Forts. från sidan 6) Elektronik/Radio
• Vi har fått långtidslåna en

KV-station ICOM IC 751 och
ett Heathkit SB220 slutsteg,

• Vi har fått en VHF 2 meters
station ICOM ICV200T,

• Vi har fått 2 äldre datorer för
loggning och packet.

Antenner
• Vi har fått en 16 meters an-

tennmast med ett löfte om
ytterligare sektionsdelar på
8-12 meter,

• Vi har fått en Windom multi-
bandsantenn FD4CW för 10
-80 meter 1,5 kW,

• Vi har fått en 2 meters verti-
kalantenn.

TACK till Er Alla för en fin
start!

Trots alla fina bidrag hittills
önskar vi oss följande:
• 2 moderna kontorsstolar

framför amatörradiobordet,
• Sponsorbidrag till loggpro-

gram, ex.vis DX4Win,
• En rotor modell Ham IV,
• En rotor för VHF/UHF beamar
• Arbetskraft -typ diverse svets

och mekanikerhjälp i sam-
band med resningen av vår
antennmast till våren 2001,

• Hjälp med antennfundament,
• m.m. säkert har vi glömt

något just nu…

Vi satsar på ett nytt fräscht fint
besöks QTH som skall locka till
många amatörradiobesök.

Förslag till idéer mottages tack-
samt. Ring direkt till SM3LIV/
Ulla eller SM3FJF/Jörgen på
telefon 060 - 313 25 eller 070 -
394 17 45.

På vår hemsida
www.qsl.net/si9am                            
får du kontinuerligt information
om vad som hänt och vad som
är på gång. Du kan även se
bilder från de aktiviteter som
har förekommit.

TILL SALU

ICOM IC 3200 A/E
FM Transceiver
144/430 MHz Dualband 25 W
Inkl. Magnetfotsantenn för
144/430 MHz
Pris: 2.000:-

Ring till
SM3GBA Sven-Erik Fors
Telefon: 060 - 10 12 36

TRANSCEIVRAR VHF/UHF
Icom IC-290E. VHF. FM, CW,
SSB. 144 - 146 MHz.
Pris: 3.000:-

Icom IC-402. UHF. CW, SSB.
Pris: 1.600:-

KV-ANTENNER
Cue Dee, duobandantenn, 4 el.
21 MHz, 4 el. 28 MHz.
Pris: 1.500:-

Cue Dee, vertikal 7 MHz. Rör-
sats 12.6 m lång, utan avstäm-
ningsspole och kond.
Pris: 900:-

Hämtpriser i Sundsbruk.
Ring till
SM3MQF - Curt Dufva
Telefon 060 - 53 69 23

TILL SALU
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Var föddes Du
och hur bör-
jade Ditt ra-
d i o i n t r e s s e
Janne?
Jag föddes 1942
i Tallåsen, en by som ligger 1 mil
norr om Ljusdal. Där bodde jag
ända till 1967 då jag flyttade till
Gävle och sedan till Stockholm
för att år 1976 flytta till familjens
nuvarande QTH på Lisatået i
Sundsbruk.

Ända sedan barnsben har jag
varit tekniskt intresserad. I unga
år var jag tillsammans med några
kompisar på soptippen och un-
dersökte kasserade radioappara-
ter. Jag tog hem ett antal och
lärde mig radions komponenter

(Forts. från sidan 3) samt att löda lös dessa etc. Jag
läste tekniska månadstidningar,
Teknik för alla, Teknikens värld
m.fl. (dåtidens motsvarighet till
dagens PC-tidningar). I tidning-
arna stod det hur man kunde
bygga en mikrofon genom att
göra kolpulver från kolstavarna i
ett 4,5 voltsbatteri, lägga pulvret
i en trälåda, an-
sluta kablar, klis-
tra på ett smör-
papper som lock
och som mem-
bran på en träask
och ansluta den
till radiogrammo-
fonens mikrofo-
ningång. Jag höll
"radioprogram"
för mina föräldrar och spelade
deras önskemusik genom att

(Forts. på sidan 9)

MÅNADENS KLUBBPROFIL

Klubbprofil: SM3CER, 7S3A, Jan-Eric Rehn
Bor: Villa på Lisatået 18 i Sundsbruk
Ålder: 58 år
Civilstånd: Gift med Agnetha, 4 barn och 2 barnbarn
Yrke: Webmaster på SVT i Sundsvall, fd Ljudtekniker på

SVT, fd Radiotelegrafist, fd Musiker
Email: sm3cer@sk3bg.se
Hemsida: http://www.sk3bg.se                       

http://www.sk3bg.se                       /contest/
http://www.sk3bg.se/contest/sac2000/sac2000.htm

VÄLKOMMEN

Vi hälsar följande nya medlem-
mar välkomna till klubben:

SM3AH
Sven Bygdéll
Frästa 746,
820 77  GNARP
Telefon 0652 - 201 89

SM3XGM
Mikael Olavi
Duvedsvägen 26
860 35  SÖRÅKER
Telefon: 060 - 401 51

TACK

SM3RSD/Bertil har skänkt
klubben en 13 el Tonna F9FT,
VHF beam för antingen hori-
sontal eller vertikal polarisa-
tion.

hq@sk3bg.se

Klubben har fått en egen email-
adress, så nu kan Du mejla till
klubben via hq@sk3bg.se                    
Vi säger tack till de klubbmed-
lemmar som ordnat denna möj-
lighet.

I NÄSTA NR AV QRX

I nästa nummer av klubb-
bladet QRX kommer bl a
SM3GSK/Classe att skriva
tips för Dig när
• Du kopplar upp Dig med

en 2 meters station och
packetmodem via
SK3BG-6, eller om

• Du kopplar upp Dig med
en 2 meters station och
packetmodem via en ra-
diolänk direkt in på inter-
net, eller om

• Du kopplar upp Dig via
bredband in på någon av
Europas eller Amerikas
webcluster.

GLÖM INTE!
Bulletinen och

SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00

PÅ RV58

NYA ADRESSER

SMØNTR (ex SM3NTR)
Peter Hedin
Skepparnsväg 11
179 97 FÄRENTUNA

SM3DCH
Thor Westman
Granitvägen 16
853 57 SUNDSVALL
Telefon: 060 - 12 70 29

SM3ULN
Kent Sundberg
Namsosplan 8
824 41  HUDIKSVALL
Telefon: 0650 - 986 75

SM3WMN
Birgitta Johansson
Norrlindsjö 5599
864 92  MATFORS
Telefon: 060 - 270 24
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råd vad jag skulle läsa för att
klara av amatörradiocertifikatet.
Sommaren 1960 for jag till Flyg-
flottiljen i Söderhamn och avlade
mitt C-certifikat. Med inspiration
från Sven byggde jag min första
sändare "CO-PA", en sändare
med slutstegsröret EL84. På den
tiden fick man bara köra 5 W ,
kristallstyrt och endast på 7 MHz.
Naturligtvis kördes det första
QSO:et med SM3BHT/Sven på
7027 kHz.

Militärtjänstgöringen blev på S3 i
Boden 1961-62. Kort efter inryck-
ningen avlade jag guldmärket i
telegrafi vilket motsvarade 100
takt. Jag höjde sedan licensen till
A-certifikat och fick då ut B-
certifikatet. (Reglerna då var att
man fick ut A-certifikatet först
efter ett år, under detta år skulle
man köra CW-kontakter som B-
licensierad amatör. När man se-
dan fick A-licensen fick man köra
SSB.) Efter lumpen sökte jag som
radiotelegrafist till svenska FN
bataljonen och tjänstgjorde en
period vid Gazaremsan i Israel.

Hur finansierade Du Din
hobby?
Jag hade två hobbies, musik och
amatörradio. Före lumpen job-

bade jag
extra i flera
av Ljusdals
radio- och
musikaffä-
rer. Jag fick
lära mig att
r e p a r e r a
radioappa-
rater, sälja
skivor, be-
ställa hem

skivor samtidigt som min andra
hobby nämligen musiken  stimu-
lerades. Under skoltiden hade jag
tillsammans med några grabbar
bildat "Jannes Skiffle Group". Nu
fick jag råd att köpa instrument
och jag bildade gitarrbandet "The
Panthers". Min gitarrgrupp bör-

jade spela offentligt hösten 1962
och vi fick vårt stora genombrott
på nyårsafton. 1963 blev vi på en
klubb i Ljusdal husband och året
därpå övergick vi till att bli musi-
ker på heltid ända fram till 1967.
(Vi gav ut 5 skivor.) I samband
med att vi bildade familjer och
flyttade på oss så splittrades ban-
det. Jag gifte mig med Agnetha
och vi bodde en kort tid i Gävle
innan vi flyttade till Trångsund
utanför Stockholm. Där kunde
jag för första gången sätta upp
en 3 el 3 bands Yagiantenn till
min nyinförskaffade Drakeline-
station.

Du har varit radiotelegrafist?
Jag sökte till sjöbefälsskolan i
Stockholm för utbildning till ra-
diotelegrafist säger Janne och
efter av-
slutade
s tud ie r
utövade
jag tele-
g r a f i s -
t y r k e t
ett halvt år på ett par olika båtar,
dels på en linje till USA dels på en
linje till Sydafrika. Jag gick iland
och jobbade en tid som telegra-
fist med sjöväderrapporter samt
som radiooperatör på SMHI som
då var placerat vid Bromma flyg-
fält. Globalt upphörde radiotele-
grafisterna ombord på fartyg
1999 i samband med införandet
av ett flertal nya digitala trafik-
moder exempelvis Inmarsat C,
digitala väderleksprognoser etc. I
och med detta försvann en hel
yrkesgrupp, säger Janne  och
skakar på huvudet.

Minns Du någon speciell hän-
delse på världens hav?
Ja, när vi 1968 kom till New York
vid samma tidpunkt som Robert
Kennedy mördades. En nations
totala förlamning, samma förlam-
ning som vår nation upplevde 20
år senare när Sveriges statsmi-

(Forts. på sidan 10)

lägga mikrofonlådan inne i
tratten på en vevgrammofon. Det
lät säkert "långt ifrån bra", men
jag blev ivrigt påhejad av mina
föräldrar att fortsätta att vara
radions "Farbror Sven".

När jag gick i realskolan började
jag med DX-ing och skickade
lyssnarrapporter till de olika ra-
diostationerna jag hörde. En dag
när jag DX-ade fick jag plötsligt
höra hur någon pratade svenska
i radion. Det var SM3BHT/Sven
Jonsson (numera SM0BHT) och
det visade sig att han endast

bodde några
k i l o m e t e r
från mig. Jag
tog cykeln
och for till
honom. Det

mötet blev början till mitt in-
tresse för amatörradio. Sven
hade radiofirma i Ljusdal, och
hemma i Tallåsen hade han ra-
diokomponenter, sändare, mot-
tagare och en hel del andra ra-
dioprylar.

Vad hände sen, och var
gjorde Du din militärtjänst,
Janne?
Sven blev min mentor och
"Elmerlärare". Sven berättade
hur jag skulle gå till väga för att
lära mig telegrafi. Jag lärde mig
telegrafi genom att lyssna på alla
störsändare, som det fanns gott
om på långvågsbanden, det var
stormakternas "radio-terror" en
effekt av radiobevakningen efter
andra världskrigets slut. I en av
tekniktidningarna hittade jag en
ritning på en summer byggt på
röret 1A4T. Alla komponenter
hade jag hemma efter allt slak-
tande av radioapparater. Röret
drevs av 2 platta 4,5 volts batte-
rier. CW nyckel och hörlurar
köpte jag från Clas Ohlsson i
Insjön. Nu kunde jag äntligen
börja träna morsesignalering.
SM3BHT/Sven gav mig goda

(Forts. från sidan 8)
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kortvåg varje söndagsmorgon,
vilket alltid gjordes från SK0TM
(Tekniska museet på Djurgår-
den). Jag försökte tillsammans
med flera andra vara drivkraften
för 2 meter repeatrarnas utbygg-
nad i Stockholm samt anordnade
klubbkvällar för om-
byggnation av
gamla taxiradion till
145 MHz. Jag blev
vald till vice dis-
triktsledare och där-
efter ordinarie DL0.
Bl a ansvarade jag
för SSA:s 50 årsjubi-
leum 1975 i Solna
och jag satt med i
SSA:s verkställande utskott.

När jag flyttade till Sundsvall
blev jag ledamot i SK3BG samt
vald till vice DL3. Under några år
var jag  Contestmanager för SSA
och från i år är jag webansvarig
för contestsidorna som jag bör-
jade bygga upp redan 1997.

Hur ser det ut i radioschacket
Janne?
Riggen är en Kenwood TS950
SDX med ett ETO Alpha 89 slut-
steg. Dator
med bl a
datorlogg-
p r o g r a m
samt 2 me-
ters pack-
e t u t r u s t -
ning. På
tomten har jag två master, en på
24 meter med en beam KLM
KT-34XA för 10-15-20 meter och
i samma mast på 27 meters höjd
en 40 metersbeam Cushcraft 40-
2CD. Där sitter också en yagi för
WARC-banden en Cushcraft
A3WS/A103. I 18 metersmasten
har jag en Mosley MP-33 också
den för 10-15-20 och en 15-el
yagi för 2 meter samt på husta-
ket en vertikal Cushcraft R7
främst då för lyssning samt di-
poler för 40 och 80 meter. Tyvärr

(Forts. på sidan 11)

jag av sjukdomen reumatism, ett
hårt slag för mig och min familj,
men då fanns det bara en sak att
göra säger Janne och fortsätter,
"antingen ser Du en svårig-
het i varje möjlighet,  eller
också ser Du en möjlighet i
varje svårighet, jag valde det
senare alternativet att se en
möjlighet i varje svårighet",
vilket gjorde att jag sökte mig
inomhus igen. Efter diverse vida-
reutbildningar fick jag arbeta
som ljudtekniker och videoban-
dredigerare. Datorernas intåg i
Sverige på 80-talet var ett yrke
som passade min fysiska ned-
sättning och jag har arbetat och
ansvarat för SVT:s datorer,
SVT:s datanätverk och da-
tautbildningar på mjukvarusidan,
säger Janne med ett leende. 90-
talets internet och de senaste
årens web teknik innebar att jag
1998 blev webansvarig för SVT
Sundsvalls websidor, med bl a
Mitt i Naturen, Röda Rummet
samt nu senast med MittNytt.
Kan Du tänka Dig Jörgen, vilken

möjlighet
i arbetsli-
vet trots
min reu-
m a t i s m ,
s ä g e r
Janne.

Om vi återgår till amatörra-
diohobbyn Janne så kör du
en hel del "Contest" täv-
lingar, hur började det och
hur har Du utvecklats med
radiohobbyn?
Mina första Contest QSO:n körde
jag redan i Tallåsen. I Stockholm
var vi ett antal amatörer i Stock-
holms Radioamatörer som körde
flera stora tävlingar med ra-
dioklubbens signal. Under några
år var jag kassör, och jag star-
tade även en klubbtidning. Jag
blev spaltredaktör för testspalten
i QTC och ansvarig för månads-
testerna  för SSA. Vidare läste jag
under flera år SSA bulletinen på

nister Olof Palme mördades.

Hur kom Du in på Sveriges
Radio, Janne?
En vårdag 1969 hade jag ett
morgon QSO på 80 meter med
SM5CUN/Anders Nyberg som
arbetade på Sveriges Radios av-
delning A1 på Djurgården. Sveri-
ges Radio skulle börja med en ny

TV kanal, TV2,
och han frågade
om jag var in-
tresserad att
komma och göra
ett studiebesök
på TV huset
klockan 13.00
samma dag, vil-
ket jag naturligt-

vis svarade ja på. Anders bad mig
samtidigt att ta med några betyg.
Under studiebesöket blev jag
presenterad för några av che-
ferna och fick lämna mina betyg.
Resultatet blev en anställning
från den 1 september 1969.

Vad har Du jobbat med på
SVT?
Jag började som videobandtekni-
ker, sedan redigerare och jag har
arbetat i programkontrollen, i
kopplingscentralen, Eurovisions-
kontrollen, slowmotionkontrollen
och jag kan nämna att jag var en
av de allra första som fick utbild-
ning på den nya tekniken. (En
teknik som under åren förfinats
väldigt mycket. De som såg som-
mar OS från Sidney nu i somras
minns säkert alla de slowmotion
sekvenser som visades för att vi
med det mänskliga ögat skulle
kunna se alla detaljer i idrottsut-
övarnas prestationer, säger
Janne).

1 september 1976, exakt 7 år
senare, flyttade vi till Sundsbruk
och jag började på Sveriges Tele-
vision i Sundsvall som OB assis-
tent i OB bussarna (OB = Outside
Broadcasting). 1977 drabbades

(Forts. från sidan 9)
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förändringar. För det ska ju se
bra ut och det växer inte fram i
en enda hast.

Hur tror Du att amatörradio-
hobbyn ser ut omkring 2007
- 2010?
Radiostationerna är redan idag
väldigt förfinade och de är dato-
ranpassade. Utvecklingen med
att montera in ett radio - PC-kort
i datorn går framåt, ungefär som
dagens ljudkort. På antennsidan
så används ju den beprövade och
utprövade tekniken. Begräns-
ningarna där styrs ju av fysiken.
Jag hoppas på en liberalare syn
från alla kommuner till högre
antennmaster. Med  en antenn
som sitter högt minskas riskerna
för störningar. Jag hoppas även
på fibertekniken vilket skulle
kunna förbättra radioamatörer-
nas relationer med sin omgiv-
ning. Internet kommer att ha en
stor betydelse som ett hjälpme-
del för framtidens radioamatörer.

Jag tror också att radioklubbar-
nas framtid ligger i att köra mer
radio i grupp, t.ex DX-ing, con-
test. I en tävling sporrar man
varandra, byter av varandra, man
har trevligt före under och efter
tävlingen, speciellt i de långa 48
timmars testerna är ju möjlighe-
ten till bra placeringar stora ju
större grupp man är.

Hur ska vi få in nya amatörer
i vår fina hobby?
Ja det är och förblir vår framtids-
och ödesfråga samtidigt. Vi
måste attrahera ungdomar redan
i skolåldern. Vårt dilemma är att
få någon/några som ställer upp
och med både glädje och in-
tresse, med andra ord ett per-
sonligt engagemang där den nye
radioamatörens utveckling är
mera värdefullt än om jag själv
hinner köra ett antal tusen egna
QSO:n eller nya länder. Där lig-
ger radioklubbarnas framtid, men

(Forts. på sidan 12)

är en viktig bit i den nya IT-
tekniken, just sättet för en ra-
dioklubb att kunna kommunicera
med sina medlemmar och intres-
senter. Detta är en logisk utveck-
ling av SSA-bulletinen och
klubbringar och radionät som
"igår" betydde mycket för sam-
manhållningen och den gemen-
samma utvecklingen.

Hur många
är inne och
besöker dina
h e m s i d o r
per dag?
På
www.sk3bg.se                     
ca 30 - 40 per dag och sedan den
26 november 1996 och idag den
4 november har 36.835 besökt
sidan.
På
www.sk3bg.se/indexeng.htm                                               
den engelska startsidan står räk-
neverket idag på 15 258
På www.sk3bg.se/contest/                                    ca
100-150 besökare/dag och sedan
30 april 1997 har idag 88.071
besökt sidan.

Hur många timmar i veckan
lägger du ner på hemsidorna
och hur ser du på "dina" web-
sidors framtid?
Cirka 20-30 timmar i veckan.
Uppdateringarna tar mycket tid
vilket många underskattar. Om
hemsidornas aktualitet kan jag
säga att det är det allra viktigaste
för hemsidornas trovärdighet.
Den som surfar vill alltid ha reda
på hur färsk är just den informa-
tionen. Läser de då att det är ett
halvår, kanske ett år sedan sidan
uppdaterades så betraktas den
informationen som kall.
Många som bygger hemsidor
glömmer just detta, det gäller
stora etablerade företag lika
mycket som små enskilda web-
designer. Inför framtiden vill jag
bygga om och designa hemsidan
med ett modernare stuk men det
tar enorm tid att göra dessa

ingen antenn ännu för 160 me-
ter.

Hur många QSO:n har Du
hunnit med att köra Janne!
Med mitt eget call ca 120.000
QSO:n och på radioklubbar och i
contests ytterligare ca 30.000
QSO:n.

Hur många radioländer?
I SM har jag kört alla Sveriges ca

2600 församlingar
i klasserna SSB och
MIXED och på CW
har jag endast 30
församlingar kvar
att köra. Innan jag
började med hem-
sidorna för SK3BG
1996-97 hade jag
kört alla radiolän-
der. Därefter har

det tillkommit ett antal varav jag
har några nya kvar att köra. Det
beror inte på bristande intresse
utan enbart på brist av tid, det-
samma gäller att köra DX, säger
Janne och skakar på huvudet.
Du är även aktiv med con-
testsignalen 7S3A.
Äntligen efter 30 års framställ-
ningar och önskemål hörsam-
made PTS, amatörernas och
SSA:s framställan om att få ut-
färda speciella contest call som
allmänt benämns "two-by-one-
call", vilket är en förutsättning att
kunna deltaga på lika internatio-
nella villkor.

Hemsidorna SK3BG och
SM3CER Contesting betyder
mycket?
Självklart är det så. För mig
känns det betydelsefullt att en
radioklubb och i det här fallet vår
r a d i o k l u b b
kan ge radio-
amatörer och
andra intres-
serade efter-
frågad infor-
mation. Det

(Forts. från sidan 10)
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hur hittar vi den som är så villig
att engagera sig då alla säger "-
Jag har så ont om tid".

Hobbyn kan jämställas med fler
olika idrottsgrenar och för vår del
kan vi erbjuda -Rävjakt, -
Satellitkörning, -Diplom, -QSL-
kort, -Radioklubbverksamhet, -
Föreningsverksamhet, -Köra mo-
bilt, - Köra portabelt, -TV, -
Packet, -Data m.m.
Vad har Du för egna fram-
tidsdrömmar om hobbyn
Janne?
(Skratt) Ja, drömmar är ju gratis
så varför inte då en stor
skogstomt med ett fritidsQTH
och en mängd antenner, inga
störningar. Ytterligare en rig för
att prova att köra 2 riggar i
contests. Utveckla och pröva på
att köra PSK31 det nya digitala
trafiksättet. En annan dröm är
att vara med
på en Dxpedi-
tion till någon
av de mera
e f t e r s ö k t a
platserna och
där få sitta i en pile-up och dygn
efter dygn bara köra radio.

WRTC (Word Radiosport
Team Championship), vad
har det betytt för Dig?
Den första "OS-tävlingen" gick

1990 i Seattle,
USA och den
följde jag på håll.
I den andra täv-
lingen som hölls
1996 i San Fran-
sisco tävlade

SM3DMP/Thomas och jag för
Sverige i ett av de 52 lagen. Nu
senast i Slovenien i juni var Tho-
mas och jag uttagna som domare
i tävlingen. Förutom domarska-
pet fick vi utveckla tankar och
idéer med många av världens
topcontesters. I Slovenien fick
jag erkännandet att min Contest-
sida var den enda Contestweb-

(Forts. från sidan 11) sida som worldwide
höll måttet. Det be-
tydde mycket efter-
som så mycket tid
läggs ner på hemsi-
dorna, avslutar
Janne.

När jag åker hem denna sena
oktoberkväll går mina tankar till-
baka till intervjutimmarna och
personen Janne, och då tänker
jag så här. Jannes möte med
radioamatören SM3BHT/Sven
hade en avgörande betydelse för
Jannes inträde i och utveckling
inom i amatörradiohobbyn. Jan-
nes generösa livssätt att dela
med sig till andra av sin kunskap
genomsyrar hela hans amatörra-
diokaraktär. Att schemabundet
läsa bulletinen under fler årtion-
den, att dag efter dag uppdatera
hemsidorna,  att inspirera till
2meterskörande, att inspirera till
contestkörande, att inspirera till
klubbverksamhet. Inspiration och
uthållighet är två  av personlig-
heterna hos Janne.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
TILLÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR

FRÅN SK3BG OCH SI9AM.

MEDLEMSAVGIFTEN
ÅR 2001

Då var det dags att betala års-
avgiften för år 2001 till klubben.
Med detta utskick bifogas ett
inbetalningskort.

(Innehåller kuvertet inte något
inbetalningskort kontakta
kassören SM3WSK/Bengt.)

Avgiften för år 2001 är oförän-
drat 180 kronor för fullt beta-
lande medlemmar och
90 kronor för studerande/
värnpliktiga.

Klubbens pg nr är
79 16 23-2.

BIDRAG

Vi behöver bidrag till auktionen
och lotteriet på Lilla Julafton
fredagen den 15 december.

Samtidigt som Du julstädar kan
du väl plocka ihop lite som Du
kan skänka till klubben.

Alla bidrag mottaget tacksamt.

Har Du några frågor kontakta
SM3FJF/Jörgen.

Vid pennan
SM3FJF/Jörgen


