
 

 

QRX nr 4/93 

UTSKICK FRÅN 
SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
Box 173 
851 03  SUNDSVALL 

 
Summering av höstens aktiviteter. Vi har kört VHF-testerna och även mikrovågstesterna.  
SM3CWE/Owe har berättat om antenner. Höstens SM3-möte ägde rum i Timrå och samlade ett 
20-tal amatörer som diskuterade Elmerprojektet och utbildningsfrågor. Sedvanligt kvartalsmöte 
hölls i oktober. Den 16 och 17 oktober var det JOTA. Tyvärr var det inte många scouter som 
besökte klubbstugan. Vi har också trimmat våra SRA504-stationer. 
 
 

VINTERPROGRAMMET 
 
Under alla träffkvällar finns kaffe och bröd alt. läsk och bröd att köpa till ett självkostnadspris av  
15 kronor. 
 
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-statio-

nerna. 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 
 
Tis 23 Nov TRÄFFKVÄLL 
 Kom upp och se om Du fått några QSL-kort och bläddra i de senaste 

radiotidningarna. 
 Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Tis 30 Nov KVARTALSMÖTE 

 Nu har Du chansen att påverka vår verksamhet. Kom upp och tyck till om 
klubben. Hur förnyar vi vår klubbverksamhet. Vilka aktiviteter skall vi satsa på? 
 Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 

Tis  7  Dec VHF-TEST 
 Vi kämpar vidare i VHF-testen. 
 Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 

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 

 

GLÖM EJ!     BULLETINEN PÅ R5, SÖNDAGAR KL 21.00 

 
 
Fre 10 Dec LILLA JULAFTON 
 Välkommen till det traditionsenliga lilla julaftonsfirandet. Alla familjemedlemmar är 

välkomna. Vi börjar kl 19.00. På programmet: 
 - Glögg, kaffe/thé/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 
 Pris 25:-/person eller 50:-/familj. 
 Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
  
Tis 28 Dec MELLANDAGS-MEETING  
 Gör ett avbrott i julfirandet och kom upp till klubbstugan och prata bort några 

timmar. Klubbvärd: SM3LDP/Markku 
 
Tis  4 Jan VHT-TEST 
 Nytt år och nya chanser att inta en fin placering i resultatlistan. 
 Klubbvärd: SM3MQF/Curt 
 
Tis 11 Jan TRÄFFKVÄLL 
 Inget speciellt program men Du kanske kan berätta för oss andra vilka rariteter Du 

lyckades köra under jul- och nyårshelgen. 
 Klubbvärd: SM3MQH/Janne 
 
Tis 18 Jan MIKROVÅGS-TEST 
 Nu bör vi vara varma i kläderna och kan kanske lyckas bättre denna säsong. 
 Klubbvärd: SM3HFD/Håkan 
 
Tis 25 Jan TRÄFFKVÄLL 
 Kom upp och prata bort några timmar. 
 Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Tis  1 Febr VHT-TEST 
 VHF-test igen, vi kämpar vidare. 
 Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis  8 Febr VÅGUTBREDNING 
 Vi går igenom grunderna för vågutbredning på HF-banden samt förklarar begreppen 

solarflux, A- och K-index som finns ex vis i DX-clustret. Vi kommer också att 
demonstrera några dataprogram för vågutbredning. 

  



 Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Tis 15 Febr MIKROVÅGS-TEST 
 Kom upp till berget och hjälp oss köra mikrovågstesten. 
 Klubbvärd: SM3HFD/Håkan 
 
 

 
 
QSL-SORTERING 
 
SM3AU/Olle är sedan hösten 1989 ansvarig för QSL-sorteringen. Detta innebär att Olle tar emot 
QSL-korten från SSA och lägger upp dem i klubbstugan. 
 
Därefter sorteras QSL-korten grovt efter första bokstaven i suffixet och därefter sorteras korten in 
på respektive QSL-mottagare. Detta görs av QSL-sorterarna. 
 
QSL-korten skall vara sorterade senast den 25 i varje månad. 
 
En beskrivning på hur sorteringen går till finns i klubbstugan. 
 
Efter att sorteringen är klar tar Olle hand om de sorterade korten, väger, paketerar, 
frankerar och skickar QSL-korten till respektive QSL-mottagare. Olle tar även hand om QSL-kort 
som inte kan sorteras in efter sorteringsinstruktionerna. 
 
QSL-SORTERARE 
 
De flesta av oss får väl QSL och därför har vi tagit oss friheten att sätta upp Dig som 
QSL-sorterare fastän Du inte är tillfrågad. Om Du inte kan sortera den månad som 
anges ber vi Dig själv ordna en ersättare.  
 
Nov 93 SM3ESX SM3FJF SM3LIV sammankallande SM3ESX tel 927 21 
Dec 93 SM3LDP SM3UQK SM3UQS sammankallande SM3LDP tel 53 77 24 
Jan 94 SM3GSK SM3SWO SM3RSD sammankallande SM3GSK tel 537 60 
Febr 94 SM3AF SM3PXA SM3BSF sammankallande SM3AF tel 15 90 09 
Mars 94 SM3CXS SM3DVN SM3BJV sammankallande SM3CXS tel 53 72 92 
Apr 94 SM3EVR SM3LNM SM3TRV sammankallande SM3EVR tel 317 54 
Maj 94 SM3MQF SM3UNV SM3URG sammankallande SM3MQF tel 53 69 23 
Juni 94 SM3LDP SM3RMR SM3UQO sammankallande SM3LDP tel 53 77 24  
Juli 94 SM3ESX SM3FJF SM3LJA sammankallande SM3ESX tel 927 21 
Aug 94 SM3SV SM3BEE SM3JBS sammankallande SM3SV tel 15 39 79 
Sep 94 SM3HFD SM3UDA SM3UQK sammankallande SM3HFD tel 0691-103 38 
Okt 94  SM3MQH SM3RCA SM3KYH sammankallande SM3MQH tel 57 58 66 
Nov 94 SM3CER SM3CWE SM3ETC sammankallande SM3CER tel 56 88 73 
Dec 94 SM3EFS SM3JOS SM3TGL sammankallande SM3EFS tel 51 38 11 
 

UTGÅENDE QSL 

 

 Klubben skickar Dina QSL-kort följande datum. Glöm inte att QSL-frankera QSL-korten. 

 15 FEBR 
 15 MAJ 
 15 SEPT 

  

  

  



 15 NOV 

 
LOTTERIET PÅ LILLA-JULAFTON 
 
Vi behöver vinster till det lotteri vi tänker anordna. Alla bidrag mottages tacksamt. Vinsterna 
lämnas till SM3MQF/Curt. 
 
 
 

 
MÅNADES PROFIL 
 

KLUBBPROFIL: SM3CXS, Jörgen Svensson 
ÅLDER:   53 år 
BOSTAD:                     Bor i villa på Berghemsvägen 11, Sundsbruk 
ARBETSPLATS:  Marknadsavdelningen på Sunds Defibrator 

 
Amatören med 40 års erfarenhet av "radiolyssning". Amatören som  kört DX-pedition från 
Guinea-Bissau. Amatören som kört alla radioländer. Amatören som kan all världens geografi. 
Amatören som kan vågutbredning. Amatören som bygger antenner i oändlighet, listan 
kan göras längre. 
 
Hur började det Jörgen? 
 
Redan 1954 började jag intressera mig för att lyssna på världens alla rundradiosta-
tioner. 1963 tog jag certifikatet i Gävle. Redan tidigare hade jag lärt mig morse på I 21 i Sollefteå, 
men 1963 då jag hade samtliga rundradioländer QSL:ade fortsatte jag med amatörradion, där den 
viktigaste ingrediensen under alla år har varit själva "Jakten" på nya  radioländer. Just "Jakten" har 
varit min drivkraft i hobbyn hela tiden. Längsta jakten varade i 3 år nämligen VR6TC. 
 
Hur många QSO:n och länder har du kört på kortvågen? 
 
Jag flyttade till Sundsbruk 1964 och då kom jag verkligen igång med radiokörandet, idag har jag 
kört alla länder och 44.000 QSO:n. 
 
Hur känns det att ha kört alla radioländer? 
 
Tråkigt! Oj, oj, oj tänkte jag, vad återstår nu. Som tur är så har ju Wark-banden 
tillkommit under 80-talet, så målet nu är att köra så många länder som möjligt 
på alla band. Det viktigaste är att känna  banden och dess  
vågutbredning fortsätter Jörgen.  
 
Hur ser det ut i ditt radioschack? 
 
En Kenwood TS 940S och ett AL 1200 slutsteg och en IC 730 med ett slutsteg 
Heatkit SB220.  
IC 730 är jag fortfarande mycket nöjd med säger Jörgen. På antennsidan har jag 
numera 3 högmaster med monobandbeamar och en Quad. Rotorerna är alla 
hembyggda, de kommersiella rotorerna håller inte. Den ena masten matar jag och får på så vis ver-
tikalantenn för 80 och 160 meter. Ca 50 % av antennparken är hembyggd. 
 

  

  



Vilka är dina bästa radiominnen? 
 
Det är några år sedan, jag var mitt uppe i en jakt, nämligen San Felix CE0X. Mina barn var små, 
jag hade jagat landet intensivt i 3 dygn, det fanns ett antal kaffemuggar på bordet, några fat med 
bestick etc, du kan ju tänka Dig själv. Inte rakat mig på tre dagar, sittande i kalsonger, uttröttad, 
mitt uppe i en pileup, så dyker det upp en tavelförsäljare som barnen hade släppt in. Jag hör någon 
prata bakom mig, vänder mig om och ser hans "MIN", den glömmer jag aldrig. Han ger sig 
omedelbart av. Än idag så skulle jag vilja veta vad försäljaren tänkte. 
  
En annan episod var kioskägaren i Gångviken som ringde mig och sa att det står en japan här som 
söker Dig. En ung amatör som liftat sig genom Sverige, han blev vår gäst i tre dagar. 
 
 

 
Naturligtvis minns jag DX-peditionen 1981 till J5AG Guinea Bissau. -
Tillsammans med SM0AGD Erik, SM3DVN Gunnar och SM3RL Leif 
gjordes noggranna förberedelser, vi körde ca 20 000 QSO:n, ca 5 000 
vardera. Under resans gång uppstod  "problem" med tullare, elström, 
generatorer, ingen bensin till generatorerna, ingen flygbensin till 
engelsmannen som skulle flyga oss i Afrika, chauffören som knappt 

hade ledsyn, sandstorm, ja listan skulle kunna bli längre men jag stannar där. Jag har haft QSO 
med Kungen i Sikkim AC3PT, landet har idag införlivats med Indien. QSO med Juri Gagarin, den 
första kosmonauten, det är bara några minnen säger Jörgen med ett leende då han minns tillbaka.    
 
Du har varit QSL-manager under många år? 
 
Ja jag har skrivit ut ca 100.000 QSL, främst då åt SM0AGD Erik, SM3HLL Bertil m. fl., jag 
minns att ett år körde jag bara 94 QSO:n, eftersom arbetet som QSL-manager tog all min övriga 
tid. En dag det året fick jag in 670 brev från amatörer som ville ha QSL. Brevbäraren hängde 
plastkassar på brevlådan, till slut bad han om påsar så att han inte själv var tvungen att fortsätta 
sponsra dessa påsar.  
 
Är det viktigt att skicka QSL? 
 
Ja, nya amatörer blir glada, jag minns ju själv hur det var och är. 
 
Hur tycker Du att hobbyn har utvecklats sedan Du började? 
 
Man måste komma ihåg att det är en hobby. För en del är det tyvärr blodigt 
allvar. Det innebär att det uppträds odisciplinerat vid många DX-peditioner. 
 
Hur tror Du hobbyn ser ut år 2000? 
 
Jag hoppas att störningarna skall minska, det är ett gissel både för amatören och för den som blir 
störd på den hemelektroteknik som finns i hemmen idag. Störningarna är oftast inte effektbe-
roende, som en del tyvärr tror. 
 
Hur ser du på DX och DX-Cluster? 
 
Jag hoppas att det skall sporra flera att komma igång och bli intresserad av DX. Det är roligt då 
det blir nya amatörer i klubben, som kör på de olika frekvensbanden. 
 
Vad krävs av Dig som amatör? 
 
Det som framförallt  krävs är att man LYSSNAR och åter LYSSNAR. Jag skulle kunna samman-
fatta hobbyn i tre ord: "TID, INTRESSE och UTRUSTNING".  För att kunna ägna hobbyn 

 

  



mycket TID måste man ha ett stort INTRESSE och UTRUSTNING. Det går bra med en 
genomsnittsutrustning, men när man hållit på ett tag värdesätter man dock en "Bra utrustning". 
 
 
Efter att träffat Jörgen och hans hustru Ann, och fått lyssna till 40 års erfarenhet, där Ann är 
mycket delaktig i Jörgens hobby, även tekniskt. Deras tre katter blir in- och utsläppta genom att 
katterna lärt sig att med tassen trycka på en knapp till en ringklocka, vilken konstruerats av Ann. 
Jörgen har med sitt proffsiga kunnande delat med sig generöst, för som han säger det gäller att 
inspirera andra att komma igång. 40 års kunnande är svårt att presentera på 4 minuter... 

 
 Vid pennan 
 SM3FJF/Jörgen 

  


