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Välkommen till vinter- och vår-
numret av QRX. Vi hoppas att 
det nya året startat bra. I år 
påbörjar SK3BG sitt 59:e verk-
samhetsår. Två av våra klubb-
medlemmar har varit med se-
dan starten den 23 november 
1945. Det är SM3AU/Olle och 
SM3AF/Sten, som naturligtvis 
är – Hedersmedlemmar.  
 
Vi har haft ett händelserikt år 
2003 på klubben, med ett varie-
rat programutbud, med olika 
teman under alla träffkvällar. 
Under året har vi hållit två kur-
ser i amatörradioteknik och 
klubben har fått 10 nya med-

lemmar under 
2003, vilket 
inte har hänt 
på många år. 
Aktiviteten har 
höjts och i 
klubbens gäst-
bok för år 

2003 hittar vi 743 namn  
(698 namn 2002) och då vet vi 
att alla inte har skrivit in sig 
varje gång.  

TACK FÖR ATT NI STÄLLER 
UPP OCH KOMMER TILL  

KLUBBEN PÅ  
TRÄFFKVÄLLARNA. 

 

På klubbens hemsida har vi till 
dags dato haft ca 90.000 besö-
kare (ca 71.000 år 2003,  
57.000 år 2002  samt 40.000 år 
2001. SM3CER Contest Ser-
vice har till dags dato haft 
370.000 besökare (ca 249.000 
år 2003, 166.000 år 2002 samt  
ca 99.000 år 2001) FANTAS-
TISKT JANNE! Vi tackar Janne 
för det stora engagemanget 
med web-sidorna för SK3BG 
och SM3CER Contest  
Service. Även Janne är heders-
medlem. 

Den 25 november fortsatte vi 
vår temaserie ”ATT KÖRA 
KORTVÅG”. SM3HFD/Håkan 
höll ett mycket intressant före-
drag för ca 25 klubbmedlem-
mar. Ämnet denna kväll var di-
gitala moder RTTY, PSK31, etc. 
 
Den 2 december kördes VHF-
test. 
 
Söndagen den 7 december av-
slutades den andra delen av 
höstens weekendkurs. 6 lyckliga 
deltagare klarade provet och nu 
har de också fått sina anrops-
signaler. Läs mer på  sidan 10. 
 

(Forts. på sidan 2) 

SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET 

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

Lotteriförsäljning på Lilla Julafton 
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Den 12 december var det  
traditionellt Lilla Julafonsfiran-
de, och även i år fanns ett fan-
tastiskt prisbord till klubbens 
lotteri. Vi njöt av det goda julfi-
kat och skrattade gott när 
SM3GBA/Sven-Erik visade de 
traditionella Disneyfilmerna. 
SM3CWE/Owe var auktions-
utropare, vilket ledde till många 
bud och överbud. Under kvällen 
bjöds dessutom på godis, frukt 
samt varm korv. 
 
TACK till Er alla som bidrog 
till lotteriet och auktionen.  
Ett speciellt tack till: 
SM3DVO/Nisse på 3DATA.  

Utan alla bidrag skulle denna 
kväll inte få en sådan fin inram-
ning. 
 
Mellandagsmeetinget 2003 flyt-
tades till trettondagen den 6 

(Forts. från sidan 1) januari. SMØAGD/Erik och 
SMØOTG/Eva besökte oss och 
Erik berättade och visade bil-
der från 70-talet då ”Sundsvalls 
DX Group” var som mest aktiv. 
Det var 25 besökare, varav 
några från Östersund och Ham-
marstrand, som fick höra om 
Eriks radioäventyr i främmande 
länder. 
 
P å  k l u b b e n s  h e m s i d a 
www.sk3bg.se kan du hämta 
hem klubbtidningen som en 
pdf-fil. Det betyder att du tar 
hem den i originalutförande, 
dvs i färg och med alla bilder. 
Har Du synpunkter på pdf-filen 
etc, hör gärna av Dig direkt till 
SM3LIV/Ulla.  
Email: sm3liv@svessa.se 
 
Ett tips när Du tar hem pdf-
filer. Finns alternativet ”Skriv 
ut som bild” i utskriftsfunktio-
nen, prova det om Du har pro-
blem vid utskrift av bilder och 
teckensnitt etc. 
 
QRX-bladets framtida exi-
stens beror på om nå-
gon/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 
ca 100 ex och på 8-10 A4 sidor. 
Du som har möjlighet att hjälpa 
till med tryckningen, kontakta 
S M 3 L I V / U l l a  e l l e r 
SM3FJF/Jörgen snarast på 
telefon 060-313 25 eller  
070 - 394 17 45. 
 
Vi behöver hjälp med 
tryckningen av reste-
rande nummer under 
år 2004. Kan Du som 
läser detta, hjälpa oss 
eller förmedla, så att 
något av kommande 
nummer av QRX kan kopieras? 
 
QRX nr 2/2004 kommer att 
tryckas i mitten av april månad. 
Manusstopp är  den 1 april  
2004. 

Efter SMØAGD/Eriks föredrag blev det en hel del diskussioner 
 runt de olika borden. 

Till den 20 januari hade 79 % 
av våra klubbmedlemmar betalt 
in årsavgiften för år 2004. 
 
Några klubbmedlemmar får till-
sammans 
med detta 
klubblad en 
liten påmin-
nelse. 
 
Avgiften för 
år 2004 är 
200 kronor 
för fullt 
betalande 
medlemmar och  100 kronor 
för studerande/värnpliktiga. 
 

Klubbens postgiro är 

79 16 23-2 

MEDLEMSAVGIFTEN 
2004 
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Tis 3 feb VHF-TEST 
Vi fortsätter att köra VHF-test från 
klubben. För Dig som är hemma 
finns möjlighet att köra SK3BG 
även på FM. Vi lyssnar vid tre till-
fällen, kl 20.00-20.05, 21.00-
21.05 och 22.00-22.05 på 145.550 
MHz. Det vi behöver är Din QRA-
locator. Om Du inte har den, kon-
takta SM3HFD/Håkan så ordnar det sig. 
Klubbvärd: SM3RMR/Björn 
 
Tis 10 feb ”ATT KÖRA KORTVÅG”  

Temakväll nr 6, ”Telegrafi, 
ett eget språk”. Vi fortsätter 
vår temaserie och denna kväll 
berättar SM3CWE/Owe om 
telegrafi, ett trafiksätt som 
alltid passar samt ger lite tips 

och råd. 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
Lör 14 - sön 15 feb  
SNOWRALLY I ÖSTERSUND 
Information fanns i förra QRX. Kontaktperson är 
SM3SZW/Sven Henrik på telefon 063-447 47 
eller e-post sm3szw@swipnet.se. 

Tis 17 feb STOKKÖYA 
Föredrag om amatörradioexpedition till ”NSD-
2003, National Field Day” på Stokköya i Norge, 
”EU-036” av SM3CER/Janne, SM3CWE/Owe 
och SM3FJF/Jörgen. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
 Tis 24 feb ”ATT KÖRA KORTVÅG”   

Temakväll nr 7, ”Bli vän med 
klubbens kortvågsstation, så 
här kör man, loggning etc”. 
Denna kväll berättar och visar 
SM3ESX/Christer hur man an-
vänder klubbens kortvågsstation. 

Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Lör 28 feb - sön 29 feb  
WEEKENDKURS I  
AMATÖRRADIO- 
TEKNIK DEL 1 
Del I av II. SK3BG an-
ordnar veckoslutskurs för 
amatörradiocertifikat i 
klubblokalen, Sidsjön. Se 
separat artikel på  
sidan 6. 
 
Tis 2 mars FÖREDRAG AV SM5DJZ/JAN 
 OM QSL och IOTA-DIPLOM 
 samt VHF-TEST 
SM5DJZ/Jan Hallenberg besöker SK3BG. Jan 
är SSA:s QSL-funtionär och ansvarig för alla de 
utgående QSL-korten från Sverige. Denna kväll 
ger han oss viktig 
information bl a om 
hur Dina utgående 
QSL-kort bör sorte-
ras.  Dessutom in-
formerar Jan om 
IOTA-diplomet, ger 
IOTA-tips samt hur 
Du hämtar hem den nya webbaserade IOTA-
boken från Internet. Från och med nu är den 
webbaserade upplagan GRATIS. 
(IOTA = Island On The Air).  
  
Vi kör även VHF-testen från klubben. För Dig 
som är hemma finns möjlighet att köra SK3BG 
även på FM. Vi lyssnar denna kväll endast vid 
TVÅ tillfällen, kl. 21.00-21.05 samt 22.00-22.05 
på 145.550 MHz. Det vi behöver är Din QRA-
locator. Om Du inte har den, kontakta 
SM3HFD/Håkan så ordnar det sig. 
Klubbvärd: SM3RMR/Björn 

(Forts. på sidan 4) 

HÄR FINNS VI 

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

VINTER- och VÅRPROGRAMMET 
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Tis 9 mars ERFARENHETSUTBYTE FRÅN 
 ”SNOW RALLY 2004” 
SM3HFD/Håkan sam-
manfattar och ger tillba-
kablick från vinterns stora 
”Europa rallytävling” i Ös-
tersund. Därefter diskute-
rar vi klubbens fortsatta 
engagemang i framtida sambandsaktiviteter,  
ex  vis: 
• Olika tävlingsuppdrag där samband  
        erfordas 
• Håller Du Dig tränad?  
• Att vara QRV vid större strömavbrott 
• Nödlägessituationer i världen  
• Är samband mera samhällsaktuellt nu än  
        tidigare? 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Sön 14 mars MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN 

SM3FJF/Jörgen hälsar Dig 
välkommen att delta i SSA´s 
månadstest på 40 och 80 
meter på kortvåg från klub-
ben. Vi använder oss av con-
testprogrammet TR. Vi träf-
fas kl 14.30, mellan klockan 
15.00 – 16.00 pågår CW-

delen och mellan klockan 16.15 – 17.15  pågår 
SSB-delen. 
Klubbvärd:  SM3FJF/Jörgen 
 
Tis 16 mars QSL-SORTERING 
Vi sorterar inkomna QSL-kort. Kaf-
febryggen står på hela kvällen. 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
 
Lör 20 mars - sön 21 mars  
WEEKENDKURS I 
AMATÖRRADIO- 
TEKNIK DEL 2 
Del II av II. SK3BG 
anordnar veckoslutskurs 
för amatörradiocertifikat 
i klubblokalen, Sidsjön. 
Se separat artikel på 
sidan 6.  

 
Tis 23 mars  
SK3BG ÅRSMÖTE 
Se separat kallelse på sidan 7. 
Klubbvärd: 
SM3FJF/Jörgen 
 

(Forts. från sidan 3) Tis 30 mars ELÄNDE, ELÄNDE 
Denna träffkväll får vi besök av SM3RL/Leif 
Wall från Härnösand, som arbetar vid Rädd-
ningsverket. Leif berättar om sin senaste akutre-
sa till Bam i Iran i 
slutet av december 
2003. Leif har se-
dan 1991 deltagit 
vid flera stora rädd-
ningsinsatser och 
då ansvarat för 
kommunikations-
sambandet. Vi får 
också höra om ut-
vecklingen från 
kortvåg, till data 
och satellittelefon. Vi lovar att det blir en mycket 
intressant afton. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Lör 3 april SM3-MÖTE I SUNDSVALL 
Vi träffas i SK3BGs klubblokal i Sundsvall.  
Se kallelse på sidan 9. 
 
Lör 3 april SI9AM  ÅRSMÖTE  
Efter SM3-mötet håller SI9AM års-
möte och styrelsemöte.  
 
Tis 6 april VHF-TEST 

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

så ordnar det sig. 
Klubbvärd: SM3RMR/Björn 
 
Tis 13 april ”ATT KÖRA KORTVÅG”  
Temakväll nr 8. ”Så här kör Du kortvåg mo-
bilt”. SM3ESX/Christer och SM3HFD/Håkan 
berättar och ger tips om att köra kortvåg från 
bilen.  
• Vilken mobilantenn skall jag     
        välja? 
• Hur monterar jag antennen? 
• Bilen som jordplan 
• Erfarenheter om mobil  
        kortvågsfrekvens 
• m.m. 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 

(Forts. på sidan 5) 
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Sön 18 april MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN 
SM3UQO/Björn hälsar Dig välkommen att del-

ta i SSA´s månadstest på 40 
och 80 meter på kortvåg 
från klubben. Vi använder 
oss av contestprogrammet 
TR. Vi träffas kl 15.30, mel-
lan klockan 16.00 – 17.00 
pågår SSB-delen och mellan 

klockan 17.15 – 18.15  pågår CW-delen. 
Klubbvärd:  SM3UQO/Björn 
 
Tis 20 april QSL-SORTERING 
Vi sorterar inkomna QSL-kort. 
Kaffebryggen står på hela kvällen. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 

 
 
Tis 27 april RAPPORT  
FRÅN SSA:S ÅRSMÖTE  
SM3CWE/Owe berättar om utställ-
ningarna, föredragen och om årsmö-
tesförhandlingarna i Borlänge. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 

 
Tis 4 maj VHF-TEST 
Vi fortsätter att köra VHF-test 
från klubben. För Dig som är 
hemma finns möjlighet att köra 
SK3BG även på FM. Vi lyssnar 
vid tre tillfällen, kl 20.00-20.05, 
21.00-21.05 och 22.00-22.05 på 
145.550 MHz. Det vi behöver är 
Din QRA-locator. Om Du inte har 
den, kontakta SM3HFD/Håkan 
så ordnar det sig. 
Klubbvärd: SM3RMR/Björn 
 
 
Tis 11 maj ATT KÖRA KORTVÅG”  
Temakväll nr 9, ”Sammanfattning och fråge-

stund”. Nu har vi under 8 
träffkvällar berättat, infor-
merat och utbytt tankar 
kring många delar av vår 
hobby. Denna kväll sam-
manfattar vi det viktigaste 
från alla föreläsare och av-

slutar med en frågestund. En intressant träffkväll 
där vi också frågar om vi ska göra någon uppfölj-
ning/fördjupning under hösten och i så fall om 
vad.  
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen 

(Forts. från sidan 4) Sön 16 maj SSA:s PORTABELTEST och 
 MÅNADSTET FRÅN KLUBBEN 
Portabeltesten 
Nu kommer vår QRP-utrustning till användning. 
Vi deltar i SSA:s portabeltest som pågår mellan 
07.00—11.00 UTC. Tidpunkt för avresa meddelas 
i SK3BG-nytt. Du kan också läsa på klubbens 
hemsida eller kontakta SM3ESX/Christer för 
mer info.  Var och en tar med sig egen förtäring. 
Alla är varmt välkomna att delta. 
 
Månadstesten 
SM3FJF/Jörgen hälsar Dig välkommen att del-

ta i SSA´s månadstest på 40 
och 80 meter på kortvåg från 
klubben. Vi använder oss av 
contestprogrammet TR. Vi träf-
fas kl 15.30, mellan klockan 
16.00 – 17.00 pågår CW-delen 
och mellan klockan 17.15 – 

18.15  pågår SSB-delen. 
Klubbvärd:  SM3FJF/Jörgen 
 
Tis 18 maj QSL-SORTERING 
Vi sorterar inkomna QSL-kort. Kaffebryggen står 
på hela kvällen. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis 25 maj KVARTALSMÖTE 
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 verksamhe-
ten, så att den passar så många 
som möjligt.  
Kommer Du? 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Tis 1 juni VHF-TEST 

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

ordnar det sig. 
Klubbvärd: SMRMR/Björn 
  
Tis 8 juni SÄSONGSAVSLUTNING 
Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trev-
lig samvaro i klubblokalen. 
Klubbvärd: SM3UQO/Björn 
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UTBILDNING  I  AMATÖRRADIOTEKNIK  

Kursens målsättning: 
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att avläg-
ga prov för amatörradiocertifikat KLASS 1.         
 
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  
 
Lördag 28 februari 2004 
kl 09.00 – 12.00 Pass 1 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Pass 2 
kl 17.00 – 18.30 Middag 
kl 18.30 – 21.00  Pass 3 
 
Söndag 29 februari 2004 
kl 08.00 – 12.00 Pass 1 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

Veckoslut 2  
 
Lördag 20 mars 2004 
kl 09.00 – 12.00 Övningsprovskrivning 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Pass 2 
kl 17.00 – 18.30 Middag 
kl 18.30 – 21.00  Pass 3 
 
Söndag 21 mars 2004 
kl 08.00 – 12.00 Pass 1 
kl 12.00 – 13.00 Lunch 
kl 13.00 – 17.00 Provskrivning 

Kursavgift:  
500 kronor (vid 10 deltagare)     
Deltagarantalet begränsas till 15 personer. 
I priset ingår SSA:s utbildningskasse. 
 
Övriga avgifter:  
• Avgift för prov och utskrift av certifikat 

tillkommer efter avslutad utbildning. 
• Årlig tillståndsavgift tas ut av Post- och 

Telestyrelsen för Klass 1. 
 
Utbildningskassens innehåll: 
Läroboken ”Bli Sändareamatör” 
Trafikhandboken 
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn 
CD-skiva  
Block och penna 

Kursledare:  
SM3ESX Christer Byström och  
SM3FJF Jörgen Norrmén 

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@svessa.se 

Sundsvalls Radioamatörer anordnar utbildning i amatörradioteknik. 
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat för KLASS 1, vilken ger 
tillstånd till samtliga amatörradiofrekvensband. 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2004 
 
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG,  kallar härmed till årsmöte: 
 
Datum:  Tisdagen den 23 mars 2004 
 
Tid:  Klockan 19.30 
 
Plats:  Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall 
 
Program:  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
  Fika och trevlig gemenskap. 
 
 

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN! 

1. Mixed (CW, SSB, Digitala 
moder): 
Valfria band 1.8 – 28 MHz,  
dock minst 2 band. 
För europeiska stationer: 
5 kontakter med SI9AM, varav 
minst 2 QSO på CW  
och 2 QSO på SSB. 
För stationer utanför Europa: 
3 kontakter med SI9AM, varav 
minst 1 QSO på CW och 1 QSO 
på SSB. 

2. CW: 
Valfria band 1.8 – 28 MHz,  
dock minst 2 band. 
För europeiska stationer: 
5 kontakter med SI9AM. 
För stationer utanför Europa: 
3 kontakter med SI9AM. 
 
3. SSB: 
Valfria band 1.8 – 28 MHz, dock 
minst 2 band. 
För europeiska stationer: 
5 kontakter med SI9AM. 
För stationer utanför Europa: 
3 kontakter med SI9AM. 
 
4. Digitala moder: 
Valfria band 1.8 – 28 MHz,  
dock minst 2 band. 
För europeiska stationer: 
5 kontakter med SI9AM. 
För stationer utanför Europa: 
3 kontakter med SI9AM. 
 
5. VHF/UHF/SHF: 
Valfria band 144 – 1296 MHz. 
3 kontakter med SI9AM, anting-
en på CW, SSB, Digitala moder 
eller FM (även repeater). 

SI9AM AWARD — NYTT DIPLOM 

6. SWL: 
Enligt någon av  
punkterna 1 – 5. 
 
Kontakter fr.o.m. 19 juli 2000 
gäller.  
Avgiften är 10 Euro inkl porto 
(alt USD eller SEK  
motsv 10 Euro).  
 
Ansökan med loggutdrag och  
diplomavgift till: 
SM3CVM, Lars Aronsson  
Lillfjällvägen 62  
SE-831 71  ÖSTERSUND 
Sverige 
 
E-mail: si9am@qsl.net 
 
SI9AM postgiro 24 53 04-1 

Ett stor tack till Lindebergs Grant 
Thornton i Sundsval l som  
skänkt Snygga stolar till vår klubb-
lokal. 

TACK 
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Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Me-
morial Amateur Radio Society in Ragunda, 
Sweden, är att kunna erbjuda sändareamatö-
rer som besöker den thailändska paviljongen 
att på plats kunna köra radio med specialsig-
nalen SI9AM. 
 
Gästande operatörer under 2003 har varit: 
Ett antal besök under hela året av SM3EXM/Erik.  
24 - 25 maj:  SM3CER/Janne,  SM3CVM/Lars, SM3EAE/Lars 
 och  SM3FJF/Jörgen 
29 maj - 1 juni:  SKØQO,   Södertörns Radioamatörer med   
 SM5CBW/Åke och XYL Lotte, SMØSYQ/Ingemar,  
 SMØWLN/Lars, SM5XW/Göran och XYL Jorum,  
 SMØYLM/Margareta och SMØYX/Bengt  
17-18 juni:  SMØAGD/Erik och SMØOTG/Eva 
27-28 augusti:  SM7DQW/Staffan och XYL Gertrud 
29-30 november: SM3CER/Janne, SM3EAE/Lars, SM3FJF/Jörgen och 
 SM3WMU/Tomas 
 
Många sändareamatörer från de flesta SM-distrikten besökte SI9AM un-
der de 4 öppethusdagarna i juli samt vid de 4 visningstillfällen då vi de-
monstrerade amatörradio i Teakhuset inne på paviljongsområdet. 
 
Kommande aktiviteter 
Mars CQ WW WPX Contest, SSB 
 
April  SI9AM-årsmöte 
 
Maj  Nedmontering av antenner och mast och återlämnande av den
 lånade mastvagnen till SK3JR/SL3ZR. CQ WW WPX Contest, 
 CW. Framtagande av “ambassadörsintyg” för gästande  
 operatörer samt demonstration av amatörradio i Teakhuset 
 
Juni Demonstration av amatörradio i Teakhuset 
 
Juli 17 – 19 juli, Öppet hus i dagarna 3, i samband med firandet av 
 Chulalongkorndagarna i Utanede.  
 
Bokning av besöksstationen: 
SM3FJF/Jörgen på telefon 060 – 313 25 eller  
SM3CVM/Lars på telefon 063 – 850 09. 
 
Priset för klubbmedlemmar i SK3BG, SK3EK, SK3GM, SK3IK, 
SK3JR, SK3LH och SL3ZYE är följande,  
Dagtid 1-10 timmar 100 kr,  
Dygn 200 kr. I båda fallen gäller priset för 1  till 2 personer.  
 
Det finns även möjlighet att hyra sängkläder, om man inte tar 
med sig egna. Pris 75 kr per uppsättning. 
 
På hemsidan www.qsl.net/si9am får Du kontinuerlig informa-
tion om vad som har hänt och vad som är på gång. Där kan Du 
även se bilder från de aktiviteter som har förekommit. 
 
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen 

SI9AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
För många år sedan (10-12) 
lånade jag ut ett slutsteg för 
144 MHz till en medlem som 
ibland körde VHF-testen på 
SK3BG. Vi kom överens om att 
han skulle få låna slutsteget så 
länge.  
 
För ca ett år sedan städade jag 
ur förrådet och sålde bort det 
som jag hade kvar av radiogre-
jorna och hittade då pre-ampen 
till steget. Då kom jag ihåg hi-
storien med lånet. Problemet är 
att jag inte kommer ihåg vem 
det var som lånade steget. Jag 
har frågat ett par personer, 
men inget vet något. 
 
Fabrikatet var SSB Electronics 
och uteffekten var 200 W. 
 
Du som lånade slutsteget  
- ställ det på klubben eller 
kontakta mig.  
 
 
SM3DVO/Nisse 
3NJT Data AB 
Box 847 
851 23 Sundsvall 
Telefon 060-64 10 50 
Mail:  
nils-erik.ostman@3data.se 

EFTERLYSNING 

UTGÅENDE 
QSL-KORT 

Klubben skickar QSL-kort 
följande datum: 

15 febr, 15 maj,  
15 sept, 15 nov. 

Glöm inte att frankera med 
QSL-märke. 
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Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG och DL3/SM3CWE/Owe hälsar Dig varmt välkommen  
till vårens SM3-möte i Sundsvall. 

 
Datum:  Lördagen den 3 april  
Klockan:  10.00 –  ca 14.30 
Plats:  SK3BGs klubblokal, Paviljongvägen 11 i Sidsjön, Sundsvall 
 
På programmet: 
10.00  Samling med kaffe och smörgås till självkostnadspris 
10.30  Mötesförhandlingarna börjar 
12.00  Lunch  
13.00   Mötesförhandlingarna fortsätter  
ca 14.30  Avslutning  
 
14.30    Välkommen att delta vid  
   SI9AM:s årsmöte 
   
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   
   SM3-mötet. 
 

 VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR SK3BG 
OCH DL3/SM3CWE/OWE! 

KALLELSE TILL SM3-MÖTE I SUNDSVALL 

Antal svar 
e-formulär 18 st 56% 
Pappersenkät 14 st 44% 
Totalt 32 st 100% 

SK3BGs MEDLEMSENKÄT 

 Lokal KV- VHF 2/70 Cluster/ Verkstad 
 Station station repeater  APRS                           . 
2002 4,2 3,5 - 2,5 2,9 2,5 
2003 4,3 4,2 3,4 3,3 4,0 3,4 
 
  Hemsida QRX QSL Bredband Tidnings- Bok- 
    tjänst  bibliotek bibliotek 
2002 4,5 4,2 4,3 3,1 4,1 2,4 
2003 4,5 4,4 4,4 3,9 3,9 3,2 
 
  Medelvärde 
2002 3,5 
2003 3,9 

Utdrag ur ”Resultat för 2003 nöjd medlemsenkät”, sammanställt av SM3LDP/Markku.  
Ytterligare redovisning på kommande kvartalsmöte. 

Kommentar:  
Införandet av e-formulär har ökat svarsfrekvensen. 

Kommentar:   
Styrelsens förbätt-
ringsåtgärder/- 
inriktning för 2003 
kan mätas i högre 
medelvärde.  

BETYG —- Bas-service funktion för klubbmedlemmar:  
5=Mycket bra, 4=Bra, 3=OK,2=Dålig, 1= Mycket dålig, 0= Vet ej 
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Vi hälsar följande nya 
medlemmar välkomna till 
Sundsvalls Radioamatörer:  
 
SM3BSF   
Stig Östlund  
Fridhemsgatan 76  
854 61 Sundsvall 
 
SM3HKN  
Kenneth Friskman  
Hövdingavägen 99 C 
804 32  Gävle  
Tel 026-19 46 95  
Mobil 070-791 45 86 
Mail: 
sm3hkn@svessa.se 
 
SM3URG  
Lars-Göran Grubb   
Skönsmogatan 25 E  
854 62 Sundsvall 

SM3BEI 
Lennart Norberg 
Ny adress Säter 889  
826 91 Söderhamn 
 
SM3FIC 
Stig Wiberg 
Ny mail:  
stigwiberg@bredband.net 
 
SM3HFD 
Håkan Ståhlberg 
Ny adress: Gamla vägen 95  
862 32 Kvissleby 
 
SM3ICP 
Ulf Janson 
Ny mail:  
skipper@dof.se  
 
SM3IEK 
Kenneth Berg 
Ny adress: Hängsta 151    
860 40 Indal 

 
SM3IEL 
Lennart Berg 
Ny adress: Västanå 123 
860 41 Liden 
  
SM3JQU 
Per Sjölander 
Ny mail: 
perolof.sjlander@telia.com 
 

GRATTIS 

NYA MEDLEMMAR 

SM3YQX/LarsErik Gustafsson, SM3YQV/Henrik Vesterlund, 
SM3YRC/Curt Byström, SM3YQS/Lorentz Sandlund, 

SM3YRG/Kerstin Bergander och SM3YRD/Mikael Byström  
med SM3ESX/Christer till vänster och SM3FJF/Jörgen till höger. 

ADRESSÄNDRINGAR 

SM3NSK 
Patrik Sjödin 
Nytt postnummer : 
Tunadalsvägen 12   
856 34 Sundsvall 
 
SM3WRJ 
Henrik Bergström 
Ny adress:   
S:t Persgatan 69 F 
602 33 Norrköping 
  
SM3YKR 
Erik Sjölander 
Ny mail: 
sm3ykr@svessa.se 
 
SM3YQV  
Henrik Vesterlund  
Ny adress : Idvägen 12  
862 40  Njurunda 
Telefon 070-23 34 131  
Mail  
henrik.vesterlund@grw.se 

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

TIDNINGAR ATT 
LÄSA PÅ KLUBBEN 
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Jag vill gär-
na kunna 
komma i 
k o n t a k t 
med Dig, 
som är 
medlem i 
SK3BG.  
 
QRX utkommer fyra gånger per 
år och det är inte alltid pro-
grammet stämmer, program-
punkter försvinner och nya till-
kommer. Jag vill då gärna be-
rätta om de förändringar som 
sker. En enkelt sätt för mig, är 
att skicka ett email till Dig — 
men då behöver jag Din  
e-mailadress. I medlemsför-
teckningen som vi skickar med 
en gång per år, anger vi den e-
mailadress som vi har till Dig. 

DIN E-MAIL Tyvärr ändras ofta adressen 
och det får jag ingen uppgift 
om, utan mina mail till Dig 
studsar tillbaka. 
 
Om Du inte får något mail från 
mig i samband med att QRX är 
klar, betyder det att jag inte har 
Din mailadress.  
 
Känner Du igen Dig? 
Gå då in på SK3BGs hemsida 
och välj knappen STYR & 
MEDL. Längst ner på sidan 
finns ett formulär där Du kan 
meddela Din e-mailadress. 
Jag lovar att Du får mail från 
mig åtminstone fyra gånger per 
år (när QRX är klar). 
 
Ett tips! Om Du är medlem i 
SSA kan Du skaffa Dig en  
svessa-adress. Då är det också 
lätt för andra att komma ihåg 
Din e-mailadress.  

TACK alla trogna  
bingolottokunder som  
köper bingolotter via 

SK3BG 
 
En ny abonnemangsrutin 
infördes från och med 
vecka 4 i år. Nu kan alla 
sändareamatörer som vill 
stödja klubben, abonne-
ra på bingobrickor och få 
dem direkt hem i brevlå-
dan. Huvudsaken är att 
man har angett Sunds-
valls Radioamatörer som 
föreningstillhörighet. 
 
Enkelt för Alla. Så 
långt är allt frid och 
fröjd! 
Till premiäromgången 
vecka 4, hade tyvärr bara 5 av 
våra föreningsmedlemmar fått 
sina abonnemangsbeställningar. 
Någonstans i Göteborg uppstod 

 Tänk på att alla har  
chansen att vinna  

på sin bingobricka,  
medan SK3BG  

ALLTID VINNER,  
på varje såld bingolott. 

 
Under år 2003 har våra klubb-
medlemmar, och även en del 
privatpersoner, köpt bingolotter 
så att nettot i klubbkassan blivit 
27.000 kr. 
 
Följande klubbmedlemmar har 
köpt bingobrickor under 2003: 
SM3AF/Sten, SM3BCS/Eskil,  
SM3CER/Janne, 
SM3CWE/Owe, SM3EVR/Tord, 
SM3ESX/Christer, 
SM3EXM/Erik, SM3FJF/Jörgen,  
SM3JBS/Sven, SM3KAF/Bosse, 
SM3LIV/Ulla, SM3LJA/Kent, 
SM3MQF/Curt, 
SM3NXS/Sten, 
SM3RMR/Björn, 
SM3TRV/Leif, 
SM3UQO/Björn,  
SM3UQS/Mats, 
SM3VAQ/Inger,  
SM3WSK/Bengt 
samt några ”icke” sändareama-
törer. 
 
TACK till Er alla samt till 
SM3KAF/Bosse som organise-
rat det hela, för 5:e året i rad. 
  
73 de Styrelsen    

Om Du vill ha en svessa-adress 
gå in på SSA:s hemsida och välj 
Medlemsinfo och se-
dan SM Callbook. Där-
efter klickar Du på 
länken e-postkatalog 
till höger på sidan och 
sedan klickar Du på 
den gråmarkerade 
länken ändra.  
När Din svessa-adress är klar, 
registrera ändringen på SK3BGs 
hemsida enligt ovan. 
 
73 de SM3LIV/Ulla   

ett logistik- och distributions-
problem, och många klubbmed-
lemmar blev alltså utan bingo-
brickor. Vid kontakt med Göte-
borg visade det sig att det varit 

leveransproblem på 
många platser i Sve-
rige. Vi hoppas nu 
att man trimmat dis-
tributionsrutinerna, 
så att alla får sina 
bingobrickor i fort-
sättningen. 
 
På lilla julafton lova-
de vi att alla som 
abonnerar på Bingo-
brickor med det nya 
systemet, får  (1) 
b ingob r i cka  av 
SK3BG. 
 SM3KAF/Bosse 

meddelar att han har för avsikt 
att lämna ut denna bingolott till 
spelomgången som äger rum 
den 11 april, på påskdagen. 


