
 

QRX nr 3/93 

UTSKICK FRÅN 
SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
Box 173 
851 03  SUNDSVALL 

 
Tiden går med en rasande fart och det är dags att starta höstens aktiviteter i klubben. Vi hoppas att 
sommaren varit bra och att Du haft möjlighet att förverkliga några av de projekt som Du planerade i 
våras. 
 
Summering av vårens aktiviteter. SM3-mötet i Härnösand samlade ett  
25-tal amatörer. Tipstolvans vandringspris för 1993 vanns av SM3FJF/Jörgen. SM3CER/Janne 
visade hur datorn kan användas vid testkörning, ett 30-tal intresserade kom upp till berget. 
Säsongsavslutningen den 8 juni blev en succé. Det var fullt i klubbstugan när auktionen började och 
möjligheterna att göra klipp vara mycket stora. Vi tackar alla som kom upp och speciellt våra två 
gäster från England G0AOL/Gillian och  
G0UHM/Steve. Kvällen avslutades med korvgrillning utomhus i ett härligt väder med underbar utsikt 
över Sundsvall.  
 
Någon Finlandsresa har ännu inte blivit av, men vi arbetar vidare på projektet. 
 

KALLELSE TILL SM3-MÖTE 
 

 

Sundsvalls Radioamatörer och DL3/Owe hälsar välkommen till höstens SM3-möte i Timrå. 
 
Datum:  LÖRDAGEN DEN 2 OKTOBER 
 
Tid:  10.30 - ca 16.00 
 
Plats:  AmuGruppen, Utbildningscenter Buss och Lastbil, Plåtslagarvägen 13, 

Timrå (snett emot Bilprovningen i Timrå) 
 
Program:  10.30 Samling 
   Kaffe och ostfralla till själv- 
   kostnadspris 

 

  11.00 Mötesförhandlingarna börjar 
  13.00 Lunch 
  14.00 Förhandlingarna fortsätter 
 
Utställare:  I skrivande stund ej klart 
 
Incheckning:  R5 (SK3BG)               VARMT VÄLKOMNA! 

 

HÖSTPROGRAMMET 
 
Inför höstprogrammet planerar vi två teknikkvällar med trimning av de sålda SRA504-stationerna. 
Samköp av kristaller kan ske genom SM3GSK/Classe på telefon 53 76 60. Beställning senast 93-09-
07. Priset blir ca 200:-/par. Några få stationer finns fortfarande kvar. 
 
Under alla träffkvällar finns kaffe och bröd alt. läsk och bröd att köpa till ett självkostnadspris av 15 
kronor. 



 

GLÖM EJ!     BULLETINEN PÅ R5, SÖNDAGAR KL 21.00 
 

Tis 31 Aug SÄSONGSSTART 
 Välkommen till höstens första träffkväll. En hel del QSL-kort har  
 kommit under sommarmånaderna. Kanske QSL till Dig.  
 Klubbvärd: SM3LDP/Markku 
 
Tis  2 Sept VHF-TEST 
 Vi fortsätter med testerna på VHF. Hjälp klubben att få en bra placering.  
 Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Tis  7 Sept SURSTRöMMINGSAFTON 
 Kom upp till berget och klubbstugan och avnjut surströmming både till  
 doft och smak. 
 Klubbvärd: SM3MQF/Curt 
 
Sön 12 Sept INFORMATIONSKVÄLL OM "VÄGEN TILL C-CERT" 
 Se separat artikel. 
  
Tis 14 Sept MIKROVÅGS-TEST 
 Vi kommer fortsättningsvis att delta i mikro-  
 vågstesterna. SM3HFD/Håkan redogör för reglerna.  
 Klubbvärd: SM3HFD/Håkan 
 
Tis 21 Sept PRELIMINÄRT "ANTENNAFTON" 
 SM3CWE berättar om antenner och demonstrerar ett data- 
 program för beräkning av antenner. 
 Klubbvärd:  SM3MQH/Jan 
 
Tis 28 Sept TEKNIKAFTON 
 Vi trimmar våra inköpta SRA504-stationer. SM3GSK/Classe ger här sakkunnig 
rådgivning. 
 Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Lör  2 Okt SM3-MÖTE I TIMRÅ 
 Höstmötet för alla SM3-or äger rum i Timrå. 
 Se separat artikel. 
 
Tis  5 Okt VHF-TEST 
 Då satsar vi allt igen och hoppas att konditionerna är med oss. 
 Klubbvärd: SM3MQH/Janne 
 
Tis 12 Okt KVARTALSMÖTE 
             Välkommen upp till klubbstugan för en diskussion om klubbverksamheten och   

                     annat som är av intresse. Det är Dina idéer som behövs för att göra en bra 
klubb                     bättre. 
            Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
   

Tis 19 Okt MIKROVÅGS-TEST 
 Då försöker vi med mikrovågstesten igen. Kom upp och se hur det går till. 
 Klubbvärd: SM3HFD/Håkan 
 
Lör 16 Okt- 

  

  

  



Sön 17 Okt JOTA '93 (Jamboree On The Air) 
För 22:a året tar vi emot scouter från Selångers Scoutkår. 
Med hjälp av oss i klubben ges de möjlighet att träffa  
likasinnade runt om i världen på både UHF, VHF och KV. Vi 
behöver operatörer. Anmäl Dig snarast till SM3ESX/Christer 
på tel 060-927 21 eller till SM3FJF/Jörgen på tel 060-313 25. 

 
 

Tis 26 Okt PRELIMÄRT "ANTENNAFTON" 
 SM3CWE/Owe fortsätter att berätta om antenner och demonstrera program 

för beräkning av antenner.  
 Klubbvärd: SM3LDP/Markku 
 

Tis  2 Nov VHF-TEST 
 Vi har allt att vinna och inget att förlora, så vi kämpar vidare. 
 Klubbvärd: SM3MQF/Curt 
 

Tis  9 Nov TRIMNINGSAFTON 
 För Dig som inte blev klar i september,  fortsätter vi trimningen av SRA504-

stationerna. Råd får vi av SM3GSK/Classe. 
 Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 

Tis 16 Nov MIKROVÅGS-TEST 
 Nu börjar vi snart kunna reglerna för mikrovågstesten. Väl mött i klubbstugan. 
 Klubbvärd: SM3HFD/Håkan 
 

PACKET-VERKSAMHETEN 
 
För att kunna uppdatera utrustningen för packet-verksamheten behövs ett bidrag från Dig. Stora som små 
bidrag mottages tacksamt. Beloppet insättes på klubbens postgirokonto nr 79 16 23-2. 

 

Märk talongen "PACKET". 
 
Tack på förhand 
Styrelsen 

 
 

NY SIGNAL 
 
SM3VAQ Inger Eriksson Nackstavägen 48 6tr  
            Sundsvall 

NY ADRESS 
 
SM3TRV Leif Strandberg  Söndagsvägen 270    
                                   Sundsbruk 
 

VI SOM VILL PRATA PÅ 80 METER 
 
Vi träffas varje dag på 3745 +/- QRM kl 09.00, 17.00 och 21.00.  

 

(Tiden gäller oavsett om det är sommar- eller vintertid.) 
 

  

  



SM3BSF/Stig och SM3MQF/Curt  

 

QSL-SORTERARE 
 
Aug  SM3MHD, SM3FJF, SM3RRT SM3MHD sammankallande tel 56 26 93 
Sept SM3CER, SM3EVR, SM3LNM SM3CER sammankallande tel 56 88 73 
Okt  SM3MQF, SM3JBS, SM3UQO SM3MQF sammankallande tel 53 69 23 
Nov SM3ESX, SM3LIV, SM3FJF SM3ESX sammankallande tel 927 21 
Dec SM3LDP, SM3UQK, SM3UQS SM3LDP sammankallande tel 53 77 24 

 
 VI STARTAR NY 
 

 TELEGRAFIKURS 
 
 HÖSTEN 93 - VÅREN 94   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÅLSÄTTNING: Att ge kursdeltagarna de kunskaper som krävs för att avlägga 
ett prov för C-Certifikat. 

 
OMFATTNING:  Vecka 37/1993 - Ca Vecka 17/1994 
 
KURSDAG:  Söndagar  
 
TID:   Kl 17.00 - 20.30  
 
PLATS:   AmuGruppens lokaler i Timrå 
 
KURSAVGIFT:  350 kronor, oavsett certifikatklass, beloppet inkluderar ej 
kursbok 
 
INFORMATION:  
 
Alla intresserade samlas söndagen den 12 september kl 19.00 i AmuGruppens lokaler för 
information om telegrafikursen. Vi kan också ordna en kurs för Dig som vill höja Din 
certifikatklass.  

 
FÖRFRÅGNINGAR OCH 
ANMÄLAN TILL: Jörgen Norrmén, SM3FJF eller  
  Ulla Norrmén, SM3LIV på tel 060-313 25 
  Christer Byström, SM3ESX på tel 060-927 21 
  Curt Dufva, SM3MQF på tel 53 69 23 
 
******************************************************************** 
 

  



MÅNADES PROFIL 
 

KLUBBPROFIL:  SM3LXH, Ingemar Persson 
ÅLDER:   36 år 
ADRESS:   Tomtegränd 12, Sundsvall 
ARBETE:   SPV, Pensionsverket, Sundsvall 

  
Killen som skrev skrivmaskin innan han började lågstadiet. Killen som joggar i motionsspå-
ret. Killen som kör 50 QSO:n i veckan. Killen som känner igen olika dialekter och kan 
placera personer rätt på kartan. Killen som aldrig har tråkigt, trots att han har en sjukdom 
sedan födseln, nämligen "spastiker", vilket konkret innebär att Ingemar har svårt att 
kontrollera spänningen på musklerna i kroppen. 
Hur blev Du intresserad av hobbyn? 
 
Min far arbetade tillsammans med SM3SV, Sven Grandell och jag har honom att tacka för att jag har 
den fina hobbyn amatörradio. 
 
Redan som liten betydde radion mycket för mig. I mitten av 70-talet tipsade SM3SV Sven om en 
KV-mottagare, en TRIO, och plötsligt kunde jag höra SSB QSO:n. TRIO:n ersattes senare med en 
DRAKE R 4 A.  
 
När blev Du radioamatör ? 
 
Jag gick 3-årig naturvetenskaplig linje på Katrinelund och till julen 1980 
avlade jag teknikcertifikatet, - som Du förstår var jag tvungen att söka 
dispens från telegrafiprovet, fortsätter Ingemar. 
 
1981 fick jag certifikatet och fick tillstånd att köra på 10, 40 och 80 
meter, året därpå fick jag tillstånd att köra på alla frekvensband. När jag fick certifikatet var det bara 
jag och en till i hela Sverige som hade dispens att få köra på KV-banden. 
 
Hur många QSO:n har Du kört? 
 
Blixtsnabbt svarar Ingemar: - 12.476 QSO:n, lägg märke till att det är riktiga  QSO:n inte ett enda 
contest-QSO. Men jag har förståelse för dom som kör contest. 
 
Hur många länder har det blivit ? 
 
Jag räknar inte så, jag jagar inte länder på det viset, men jag tror att det rör sig om ca 200 st. 
 
Du har flera QTH:n  
 
Jag bor i Haga på Tomtegränd 12. Nu i våras fick jag hjälp av SM3HFD Håkan och SM3GSK Classe 
med att sätta upp en Cushcraft R7 vertikalantenn, vilket jag är mycket tacksam för. Tidigare kunde 
jag bara köra hemifrån föräldrahemmet där jag har en beam + trådantenner och så sommarstället i 
Viskan där jag har en 4 el beam och några trådantenner, men det bästa är att jag nu kan vara QRV 
hemifrån. 
 
Vad kör Du med för radioutrustning ? 
 
Jag har en trotjänare, IC 720 A som jag skaffade när jag fick certifikatet 1981 och nu i våras köpte 
jag en Yeasu FT 890, på 2 meter en allmodestation IC 275 H. 
 
Vad arbetar du med ? 

  



 
Jag har sedan 1983 arbetat på SPP, Pensionsverket som pensionsadministratör, 
under mina år där har utvecklingen gått mot mera datorarbete vilket jag tycker 
om. 
 
Du skrev skrivmaskin väldigt tidigt 
 
Jag fick en skrivmaskin innan jag började lågstadiet, för att jag har väldigt svårt att skriva för hand. 
Innan jag började skolan skrev jag av boken Gullivers resor. Skrivmaskinen är min vän, all loggning 
och alla QSL-kort skriver jag på maskin. Jag har ett mål att skriva ca 10 QSL kort per dag. Det tar ca 
20 minuter att skriva ut dessa 10 QSL kort, och eftersom jag kör ca 50-60  QSO:n per vecka så har 
jag fullt upp hela tiden. 
 
Jag tycker om att få QSL-kort. Japanska kort är enormt tjusiga, Jag fattar inte hur dom har råd att 
trycka sådana 4-färgs-QSL. 

 
 
 

Du har lyssnat mycket under dessa år 
 
Det är grunden för hobbyn. Jag skulle vilja råda alla att lära sig den konsten, jag ropar sällan 
CQ, utan när man har lärt sig att avsöka på banden så finns det mycket man hör och kan köra. 
Jag kan direkt höra på accent och uttal om en amerikan kommer ifrån Texas, Östkusten, eller 
Västkusten. Jag kan avgöra om dom har 
flyttat där borta och bytt "landsända". 
 
Minns Du några speciella QSO:n Du 
haft? 
Oj det blir svårt. Jo 1989 fick jag QSO med en handikappad VK4 ifrån Quennsland. Sedan så 
har jag sked varje söndag med två "radiofriends" nämligen G0JIC och PA3JIC. Holländaren 
har besökt mig 3 gånger. Jag har nyligen haft QSO med en amerikansk pilot på en DC 8. Det 
är fascinerande att köra de som är AM och MM fortsätter Ingemar. Det är en fantastiskt 
kontaktskapande hobby. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort om jag inte haft denna hobby och 
den fina klubbgemenskap man får på klubbstugan. 
 
Vad önskar Du Dig härnäst ? 
 
Att sätta upp mer trådantenner på mina olika QTH:n, men det är ju också ett "handikapp" för 
mig säger Ingemar med glimten i ögat. 
 
Ett önsketänkande skulle vara att arbeta bara 6 timmar, så kunde man köra mera radio. 
 
Har Du några fler fritidssysselsättningar ? 
 
Att gå i skogen. Jag motionerar regelbundet i motionsspåret 
vid rygginstitutet, sedan tycker jag om att få följa med ut i 
någon båt och se på när man fiskar. Problemet är att tiden går 
så fort, jag kan sitta i en båt och njuta hur länge som helst, 
det är så "rogivande", dessutom gillar jag naturen. Jag läser 
en hel del, jag tycker mycket om tidskriften Illustrerad 
vetenskap. Jag har aldrig tråkigt! 
 
Vad är viktigt för Dig? 
 
Klubbens bulletinsändningar på repeatern, SK3BG:nytt samt klubbstugan, det är ju där man 
träffar likasinnade.  

  

SM3LXH



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avslutningsvis vill undertecknad berätta en episod från mitten av 80-talet. 
 
SM3MHD/Curt och undertecknad hade information på klubbstugan för lärare och elever från 
"Norrlidens Övre skola", en skola för handikappade. Under denna kväll visade vi hobbyn och 
demonstrerade bl a 2-meters QSO. En av dem vi körde var bl a SM3LXH Ingemar. 
 
En av "fröknarna" som var med sa häpet - "Är detta min Ingemar som jag hade i lågstadiet". 
Vilket det var, de fick prata med varandra, därefter visade SM3MHD de QSL kort som 
Ingemar hade skrivit ut, och som låg i hyllan för utgående QSL-kort. "Fröken" grät av lycka. 
Lycka över vad radiohobbyn betyder för Ingemar. 
 
När jag åker hem denna kväll efter att ha besökt SM3LXH Ingemar, kan jag förstå "frökens" 
känsla. 
 
Vid pennan 
SM3FJF/Jörgen 


