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QRX nr 1/96 
Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 

 

 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 
Sundsvalls Radioamatörer kallar 
härmed till årsmöte. 
 

Datum:  Tisdagen den 26 mars 1996 
 
Tid:  Klockan 19.30 
 
Plats:  Klubbstugan, Södra Berget, Sundsvall 
 
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
  Fika och trevlig gemenskap. 
 

 
 

VINTER-    och 
VÅRPROGRAM-
MET 
 

Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd al-
ternativt läsk och bröd till ett självkostnadspris av 
15 kronor. 
 
Tis  6 Febr VHF-TEST 
Nytt år och nya möjligheter att göra en stor sats-
ning på VHF-körandet . 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis 13 Febr 8S3BG-AFTON 
Första kvällen av fyra temasammankomster under 
våren. Vi sorterar alla inkommande 8S3BG-QSL 
efter datum och klockslag. Vi gör i ordning utgå-
ende 8S3BG-QSL-kort. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
Tis 20 Febr  TEMAKVÄLL -  
 FÖRYNGRING 
 

Diskussion om hur vi ska 
få nya unga medlemmar 
till våra radioklubbar. Det 
verkar som vi blir färre 
och färre inte bara i SSA 
utan också i klubbarna ! 
 
Klubbvärdar: 

SM3ESX/Christer 
SM3CWE/Owe 
 
Tis 27 Febr TRÄFFKVÄLL 
Klubbkvällen blir vad DU gör den till.... 
Klubbvärd: SM3JBS/Sven 
 
Tis   5 Mars VHF-TEST 
Då provar vi lyckan igen. Vi har allt att 
vinna och intet att förlora. 
Klubbvärd: SM3MQF/Curt 
 
Tis 12 Mars TRÄFFKVÄLL  
Klubbkvällen blir vad DU gör den till.... 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis 19 Mars 8S3BG-AFTON 
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Den andra kvällen av fyra tema-
sammankomster under våren. Vi 
sorterar nyinkomna 8S3BG-QSL 
efter datum och klockslag. Vi gör 
i ordning utgående 8S3BG-QSL-
kort. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Lör 23 Mars SM3-MÖTE   
DL3/Owe ber Er reservera denna dag för vårens 
SM3-möte. I skrivande stund är det inte klart vart 
mötet kommer att hållas, men vi kan avslöja att det 
blir någonstans i Gävleborgs län. Mer info i 
SK3BG-Nytt. 
 
Tis 26 Mars ÅRSMÖTE 

 
Se separat kallelse på första sidan. 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 

Tis  2 April VHF-TEST 
Vi håller tummarna för bra konditioner. 
Klubbvärd: SM3JBS/Sven 
 
Tis  9 April INFORMATION OM  
 NYA CEPT 1 och 2 
DL3/Owe berättar om de nya certifikatklasserna 
och om nybörjarlicenserna. Owe berättar vilken 
litteratur som finns att läsa för blivande radioama-
törer. 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Tis 16 April 8S3BG-AFTON 
Den tredje kvällen av fyra temasammankomster 

under våren. Vi sorterar nyin-
komna 8S3BG-QSL efter datum 
och klockslag. Vi gör i ordning 
utgående 8S3BG-QSL-kort. 
Klubbvärd:
 SM3CER/Jann

e 
 
Lör - Sön 20 - 21 April 
                  SSA:s ÅRSMÖTE I UMEÅ 
I år har vi endast 28 mil till årsmötet. Diskutera 
gärna samåkning etc på våra träffkvällar eller via 
SK3BG-Nytt. 
Mer information om årsmötet finns att läsa i QTC. 
 
Tis 23 April INFO FRÅN  
 ÅRSMÖTET I UMEÅ 
Vi som besöker SSA:s årsmöte i Umeå berättar om 
utställningarna, festligheterna och årsmötesför-
handlingarna. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 

 
Tis 30 April INGEN TRÄFFKVÄLL 

Vi firar Valborg. 
 
Tis  7 Maj VHF-TEST 
I QTC kan Du läsa om placeringarna i aktivitetstes-
terna. Visst vore det kul om SK3BG finns med i 
listan. 
Klubbvärd: SM3MQF/Curt 
 

 
ORDINARIE BULLETIN- 
OPERATÖR SÖKES 
Jag har under 10 års tid varit 
reserv som bulletinoperatör. 
Under många av dessa år har 
det inte funnits någon ordina-
rie bulletinoperatör så jag har 
ensam axlat ansvaret. Kon-
takta SM3CER/Janne på 
telefon 060-56 88 73.  
 

 

UTGÅENDE QSL 
Klubben skickar Dina QSL-kort följande datum: 
15 FEBR,  15 MAJ,  15 SEPT,  15 NOV. 
Glöm inte att frankera med QSL-märke. 
 

 

MÅNADSTEST 
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 
PS. Kontakta mig om Du behöver 
testloggblad eller har  funderingar om 
testen. 

 
 
JULTACK ! 
Till klubbens lilla julafton hade 

SM3JBS/Sven Bergström satt ihop ett ”Ham-
Band”. Orkestern bestod förutom SM3JBS av 
SM3AFX/Sven Svedin, SM3RCA/Arne Björklund 
och SM3CJG/Lars-Erik Sundberg. Denna ”Live-
Christmas-Music-Show” var en musikalisk full-
träff. HamBandet underhöll med 
musikfrågesport i amatörprefix, 
kända jul-evergreens etc. 
 

 

 

 

 

 

 



QRX96_1.DOC    1996-01-21 
 

3

Tack för ett fint ar-
rangemang. Ni är 
redan ”förbokade” för 
1996 års julkväll i 
klubbstugan.  
 
Vi tackar 

SM3DVO/Nisse och Databutiken, 
SM3MEH/Tomas, SM3AF/Sten och 
SM3TGL/José som bidrog med priser till lotteriet. 
Ett tack till alla de klubbmedlemmar som bidrog 
med auktionsgods. 
 
Ingen julkväll på klubbstugan utan ”PappersTV”. 
Som vanligt visade SM3GBA/Sven-Erik tecknade 
filmer. 
 

 

BULLETIN 
Glöm Ej ! Bulletinen På R5,  
Söndagar Kl 21.00. 
 

 

Presentation av  
Världsrekordsatsning ! 

 
 
Sundsvallsbon och ”seglaren med stort S” Roger 
Andersson kontaktade SM3MQF/Curt i december 
och bad att få komma och presentera sin Världsre-
kordsatsning 1996 - 1997 -- NONSTOPSEGLING 
JORDEN RUNT --. 
 
På mellandagsmeetinget fick vi höra Roger berätta 
om den kommande satsningen. 
Vi citerar delar ur hans presentationsmaterial.  
 
Roger Andersson ensamseglar jorden runt med 
minsta båt någonsin. Nonstopseglingen startar i 
England 1 aug i år. Kursen sätts rakt söderöver och 
Godahoppsudden rundas omkring 1 nov. Kursen 
sätts därefter mot öster utmed 42 breddgraden. 
Tasmanien passeras vid jul/nyår och Kap Horn 
rundas i feb 97 och i maj 97 är Roger åter tillbaka i 

England. Då har 28 000 sjömil avverkats och ca 
290 dagar förflutit. 
 
NU GÄLLANDE REKORD 
Engelsmannen Robin Knox Johnston innehar det 
nu gällande rekordet för minsta båt nonstop runt 
jorden. Ketchen ”Sauali” var 32,5 fot (9,88m) lång. 
Det skedde 1968 - 69, alltså för 28 år sedan. 
 

BÅTEN 
Roger har själv 
byggt båten ”ALL-
LAMANDA”  
en TRIO 80 men 
förlängd i aktern. 
28 fot (8,48m) lång 
+ vindroder och 
pulpit. Båtens 
namn under världs-
rekordförsöket är 
WIFSTA OFFICE. 
På skrovet kommer 
även Sundsvalls 
Radioamatörs em-
blem att finnas. 

 
MEDIATÄCKNING 
TV, radio och övriga 
massmedia både lokalt, 
nationellt och internat-
ionellt kommer att ser-
vas kontinuerligt. 
Possioneringen kan 
följas via Internet.  
 
AMATÖRSIGNAL 
Klubben hjälper Roger med all tänkbar utbildning 
så att han och hans hemmakollega Mikael Hall-
ström kan erhålla den nya CEPT licensen. Under 
resan erhåller Roger ”hamspirit support” från öv-
riga klubbmedlemmar så att amatörradio kan köras 
under denna segling. 
 
 
 
VEM ÄR DÅ DENNE ROGER ? 

Roger föddes sommaren 1955 i 
Sundsvall. Han växte upp i en 
båtintresserad familj. Som 
sexåring började han sina 
första kappseglingar. I tonåren 
övergick han till OK-jolle för 

att i vuxen ålder tävla med kölbå-
tar och att långfärdssegla.  
Första långfärdsseglingen blev 
80-83 i egenbygget ”Allamanda” Den resan blev  
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22 000 sjömil lång. Nästföljande långresa 86-90 
blev 34 000 sjömil. Långfärdsresa nr tre blev en 
Jorden Runt resa, 33 000 sjömil. Med all denna 
unika kunskap som Roger till dags dato samlat på 
sig om djuphavssegling och båtar, använder han nu 
tiden fram till sommaren 96 att förbereda sin 
världsrekordsatsning. 
 
MAT 
Förutom allt material till WIFSTA OFFICE, för att 
kunna genomföra en 
segling av denna ex-
tremt svåra art så måste 
en näringsrik och varie-
rande kost sammanstäl-
las med ytterst stor 
noggrannhet, för en tid 
av ca 310 dygn. Dietister från Västerbottens lands-
ting arbetar nu intensivt med denna kvalificerade 
arbetsuppgift. 
 
SMHI 
SMHI servar dagligen med väderrapporter över 
aktuellt seglingsområde. Informationen överförs 
via e.mail. 
 
SK3BG 
SK3BG finns till hands för Roger och hans hem-
mabesättnig.  
 

Vi kommer att rapportera om Rogers världsrekord-
satsning i kommande utskick av QRX. 
 
Material genomläst och sammanställt av 
SM3LIV/Ulla och SM3FJF/Jörgen 
 
 

 

TILL SALU 
1 st YAESU FD101ZD, Pris 
2.500 kr.  
1 st LM Telegrafinyckel, Pris 
400 kr.  
Coax 138 (ca 30 meter).  
Drake Coax-relä switch, 4 in-
gångar.  
Kontakta SM3LDN/Kjell 

 på tel 060 - 416 41. 
 

 

TILL SALU  
DATOR 386 DX 33 

170 Mb Hårdisk, 2 Mb RAM, medföljer 12 tums 
VGA färgmonitor + mus + 
tangentbord. 
TGL-Pris 2.800:- 
 
DATOR 386 DX 25 
ca 100 Mb Hårddisk, 2 Mb 
RAM, medföljer 14  tums EGA färgmonitor + mus 
+ tangentbord 
TGL-Pris 2.500:- 
 
Ev. ytterligare datorer på väg in. 
Ring för info. 
SM3TGL José, på tel 060 - 310 20 
 

 

50 ÅR med SRA 
När Sundsvalls Radioamatörer SRA har hunnit bli 
50 år så börjar man fundera vad tiden tagit vägen. 
Jag hade nöjet att få vara med vid första samman-
trädet på Cafe Cecil i nov 1945, då man bestämde 
att bilda klubben. 

Sedan startade kurserna på 
LV5 där vi utbildades till 
radio-amatörer, och det är 
glädjande att det finns ett 
antal amatörer av denna 
första årgång som fortfa-
rande är  
aktiva.  

Klubben har under denna 50-års period haft 3 DL-3 
inkl nuvarande, och vi har ett antal mycket duktiga 
contestoperatörer samt DX-jägare väl kända över 
hela världen vilket ger mycket god PR för klubben. 
Vi försöker även 
att göra klubben 
känd genom vårt 
diplom W-SM3-A 
som även ger nå-
gon krona till 
klubbkassan. 
Under de gångna 
50 åren har ej 
klubben någon gång varit inaktiv så att klubbverk-
samheten varit nedlagd och klubbmedlemmarna har 
alltid haft ett bra samarbete. 
Som en avslutning på dessa 50-år var utställningen 
på Kulturmagasinet. Denna utställning varade i en 
månad och jag tror att det var av intresse för många 
att se den. 
För att en klubb skall fortleva krävs mycket arbete 
av den valda styrelsen samt av alla klubbmedlem-
mar. 
En viktig del i verksamheten är att det finns en 
klubbtidning. QRX är en sammanhållande länk där 
info kan ges till alla medlemmar, speciellt de som 
ej bor i Sundsvallsområdet. 
Jag vill önska SRA en god fortsättning på verk-
samheten för kommande år och tacka styrelsen 

 

 

 

   5 0  å r

Sundsvalls
Radioamatörer

1945-1995
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samt redaktionen för allt arbete till medlemmarnas 
bästa. 
SM3AF/Sten 
 

 

MEDLEMSAVGIFT 1996 
Då var det dags igen att betala in årsavgiften till 
klubben, inbetalningskort bifogas detta utskick. 
(Innehåller kuvertet inte något inbe-
talningskort, kontakta kassören 
SM3MQF/Curt omgående.) 
 
Årsavgiften för 1996 är 180 kronor 
för fullt betalande medlemmar och 
90 kronor för studerande. 

INFO OM GRATIS LOGGPRO-
GRAM 
Loggprogram ute på marknaden kostar ca 400 - 
1.000 kr. Funktionerna i dessa program varierar 
med olika ”kosmetisk” utformning. 
 
Ett likvärdigt GRATIS program kan erhållas om 
du skickar 2 st  3.5 tums 1,44 Mb disketter samt ett 
självadresserat kuvert samt uppgift om egen ama-

törsignal. Tillsammans med kuvertet bifogar du 
blygsamma 3 dollar för administrativ kostnad. 
 
Din amatörsignal präglas in i loggprogrammet. 
Programmet heter TOP-
LOG 3.50 
Det är ett suveränt gratis-
program som lätt håller 
reda på dina DXCC, WAZ, WAS, WPX, IOTA, 
US Counties, OBLAST etc. En managerlista på ca 
25 000 call medföljer. Programmet kan kopplas till 
DX-Clustret. 
 
Skicka dina formaterade disketter till: 
Cortelli Guido 
Via A. Moro 14 
i-61020 GALLO-PS 
ITALIEN 
Ditt loggprogram kommer tillbaka efter ca 2 veck-
or, Skriv också att du vill ha den senaste versionen 
av TOPLOG 
 
Info lämnat av SM3CER/Janne 
 
 
 

  

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

QSL-SORTERARE 
MÅNAD 
 

ÅR SIGNAL SIGNAL SIGNAL SAMMAN- 
KALLANDE 

TEL       

FEB 96 SM3SV SM3PXA SM3BSF SM3SV 15 39 79 
MAR 96 SM3CXS SM3GSK SM3BJV SM3GSK 53 76 60 
APR 96 SM3EVR SM3LNM SM3TRV SM3EVR 317 54 
MAJ 96 SM3MQF SM3CZS SM3HFD SM3MQF 53 69 23 
JUN 96 SM3LDP SM3RMR SM3UQO SM3LDP 53 77 24 
JUL 96 SM3ESX SM3FJF SM3LJA SM3ESX 010-224 6686 
AUG 96 SM3AF SM3BEE SM3JBS SM3AF 15 90 09 

 

 

 

PRELIMINÄR 
RAPPORT 

 OM JUBILEUMS-
SIGNALEN 8S3BG 

SM3CER Janne har varit 
den stora drivkraften kring 
körandet med vår unika 
jubileumssignal 8S3BG. 

Målet var högt ställt inför 1995. Enligt löfte till 
Timrå kommun som sponsrar Jubileums-QSL-
korten lovade klubben att köra  
20 000 QSO:n, på telegrafi, telefoni och RTTY. 
 
I nästa nummer av QRX kommer en utförlig be-
skrivning från jubileumssignalen, men redan nu 
kan vi ”smaka lite” på den informationen. 
Preliminärt  kördes 20 668 QSO:n. 
14 456 på CW, 9.373 på SSB, 279 på RTTY. 
SM3CER Janne körde 13.602 QSO:n varav 9.373 
var vanliga QSO:n och de övriga var Contest-
QSOn 
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Övriga som kört vanliga QSO:n med signalen har 
varit  
SM3BJV, SM3CXS, SM3DMP, SM3ESX, 
SM3EVR, SM3FJF, SM3GSK, SM3JBS, 
SM3LDP, SM3LIV och SM3UQO. 
Följande har kört contest :  
SM3BJV, SM3CER, SM3DMP, SM3EVR, 
SM3JLA, SM3LIV, SM3RAB, SM3RMR 
SM3PZG 
Mars ARRL, SSB, Multi op 
Maj WPX,CW, Singel op 
Aug SARTG, RTTY
 Singel op, Singel Band 14 
Sept SAC,CW, Singel op 

 SAC, SSB, Singel op 
Nov CQ WW, CW, Multi singel  band 
 TARA SPRINT
 RTTY, Singel op 
 5 VHF, SSB, Singel op 
 1 UHF, SSB, Singel op 

 
 

 

 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 

Klubbprofil: SM3JOS, René P Joos 
Bor:  Villa i Övre Bredsand på Jupitervägen 10, Sundsvall 
Ålder:  Nyligen fyllt 49 år 
Civilstånd:  Gift med Kerstin, 3 barn Olof 25 år, Ylva 18 år och Anja 8 år 
Yrke:  Produkt och miljöcontroler på AKZO NOBEL 

 
Amatörradiokollegan René med den härliga ka-

rakteristiska utländska 
”uttalsbryt-ningen” som 
äntligen funnit sitt fasta 
QTH i Övre Bredsand i 
Sundsvall. Amatörradio-
kollegan som hyllar ama-
törradion i olika former;  
 hobbyn som hjälpte 

mig in i det Svenska 
samhället,  

 hobbyn som är som en öppen dörr till andra 
radioamatörer jorden runt,  

 hobbyn som...        se nedan! 
 
Hur började du bli intresserad av radio och 
när blev du radioamatör ? 
Redan som liten när jag bodde i Burcht, (en liten 
by strax utanför Antwerpen i Belgien) lyssnade 
jag på en stor gammal Grundig  
 
 
mellanvågs- och 
kortvågsmottagare. 
Jag minns den 
radion mycket väl, säger René  
med ett härligt leende På glasskivan där man 
kunde se frekvensbanden med olika radiostationer 
fanns bl a Sundsvall. Då kunde jag inte tänka mig 
att det var hit som jag så småningom skulle flytta 
och det har i sin tur en naturlig förklaring i min 
”beautiful XYL, Kerstin”, fortsätter René. 

1966 var jag på semester i Sundsvall och här träf-
fade jag min YL. 1968 flyttade Kerstin ned till 
mig. 
Samma dag som den första människan besteg 
månen, den 19 juli 1969 besteg vi kyrktrappan i 
Antwerpen och gifte oss. Kerstin och mitt intresse 
för kortvåg och att lyssna på svenska stationer 
ökade. Samtidigt gick jag på tolkskolan i Antwer-
pen och lärde mig svenska. Radiointresset ökade 
och 1974 blev jag radio-amatör i Belgien med 
signalen ON6RJ. 
 
Mitt första QSO körde jag med SM0CWC Stig 
Johansson följt av SM2AYE Folke i Skellefteå, 
och sedan dess har Folke och jag haft åtskilliga 
QSO:n 
 
När flyttade ni till Sverige ? 
1976 flyttade vi till Matfors. Min närmaste radio-
granne i Matfors blev SM3FGF/Göran, och till-
sammans utbytte vi många radiofunderingar. Då 
körde jag med signalen ON6RJ/SM3. Fram till 
1976 blev det många bilresor mellan länderna 
och tack vare alla fina 2-meters QSO:n blev 

amatörradion stor hjälp 
för min språkträning. 
Nästa utmaning var att få 
en svensk signal, fortsät-
ter René. Jag blev nu 
tvungen att lära mig 
mera CW för kravet var 
80 takt i morse samt att 
lära mig svenskans Å, Ä 
och Ö . 1977 fick jag 
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min A-licens och amatörradiosignalen SM3JOS. 
 
Du har även  prövat på att vara SM2JOS. 
1979 och tre år framåt studerade jag matematik, 
fysik och kemi på universitetet i Umeå, samtidigt 
som jag extraknäckade som lärare, så under den 
tiden var jag temporärt SM2. Efter studierna flyt-
tade vi till vårt nuvarande QTH i Övre Bredsand 
där jag redan hade börjat arbeta på Akzo Nobel. 
 
Du låter så optimistisk när Du pratar om att 
lära Dig svenska, ta A-certifikat, studera på 
universitet etc. Är du så för jämnan ? 
Jag har förmånen att kunna alla de stora europe-
iska språken samt svenskan. Jag har pratat med 
många i Europa och på så vis fått lära mig något 
av alla de personer jag mött. Min livs  

attityd är att vara optimistisk och delge den per-
sonliga optimistiska livssynen till andra. Jag för-
söker avsluta mina QSO:n med Ha en bra dag, 

samt namnet på den som 
jag pratat med. 
 
Har du hunnit köra 
många QSO:n 
Svårt att säga just nu, 
uppskattningsvis ca 10 
000 QSO:n de flesta på 
SSB under de dryga 20 
åren jag varit radioama-

tör. Jag jagar inte DX 
och kör inga contest-
QSO:n utan det blir fa-
voritbandet - 20 meter - 
och företrädesvis QSO:n 
med Europa samt 2 me-
ter när jag är mobil här hemma i Sverige.  Hem-
mavid har jag börjat gå över till de digitala mo-
den, data , internet m.m. 
 
Är det något speciellt QSO du minns? 
Ett CW QSO med tre personer som satt ute på 
Atlanten med en hembygd flotte, många lördags-
QSO:n med SM2AYE samt den dagen jag fyllde 
40 år och trodde att jag skulle få en fin present, 
jag ropade  på JY1 Kung Hussein av Jordanien, 
men tyvärr nådde jag inte fram i Pil-Up-en. 
 
Hur ser ditt radiorum ut ? 
Tidigare hade jag en hembygd Heathkit SB 102, 
som det tog mig 14 intensiva nätter att bygga 
hemma i Belgien. Just nu har jag en TS-120 S för 
kortvåg som jag har varit mycket mobil med just 
ute i Europa, till den har jag en Fritzel 3 el beam 
samt dipoler. Dessutom har jag en två meters 
handapparat samt PC. 
 
Fönster mot Europa! 
På taket har jag en parabol med de flesta europe-
iska tv stationerna. För vår familj har den blivit 
fönstret mot Europa. Det är ju fantastiskt, säger 
René med en härlig utstrålning. Här kan jag sitta 
och titta på samma TV program som min gamla 
87 åriga mor, jag kan ta in radioljudet i HIFI från 
mitt hemland det som jag förut tog in på kortvå-
gen med tillhörande fading. Idag spelar det ingen 
stor roll vart man bor i Europa. Tekniken är Din 
vän, fönstret är öppet mot Europa. 
 
 
Hur ser dina framtidsplaner ut ? 
Det är bara att inse att det blir digitalt för hela 
slanten. Jag har en dröm som jag jobbar på. Jag 
har alltid tyckt om att köra QRP så mitt mål är att 

 

 



 

QRX96_1.DOC        1996-01-21 8

bygga den enklaste station man kan tänka sig och 
den ska jag köra med energi från några solceller 
eller via vindkraft.  
 

För två år sedan 
köpte vi en som-
marstuga i Norr-
fjärden i Nordans-
tigs kommun, den 
kräver en del un-
derhållsarbete. 

Min förhoppning är att  komma upp med lite an-
tenner och kunna köra QRP därifrån. 
 
Hur tror du att hobbyn ser ut om 5 år? 
Inte bara ljud utan visuella bilder digitalt kommer 
att få en ”himla fart” det analoga kommer att 
minska. 
 
Du är ju bl.a. miljöcontroler vad tror du om 
miljötänkandet i Sverige ? 
Industrin idag har som mål 
att inte producera något som 
ska skada miljön utan allt 
ska vara nedbrytbart eller 
recyklerbart. Vi amatörer 
kan hjälpa till genom att inte 
använda nickelkadmium 
batterier utan Nikel-Hydrid (exempelvis typ 
Green Charge). 

Vi tror att vi är duktiga på miljöarbetet, och det 
har hänt mycket också, men vi ligger långt efter 
den västliga delen av Europa, vilket kanske låter 
fel för många, men så är det. 
 
Man lever idag och alla impulser man får från 
naturen skall vi ta tillvara säger René. 
----------------------------- 
Att möta denna familj är tankeväckande, vi behö-
ver alla få ”input” till vilka möjligheter vi besitter, 
när vi tar tillvara livs-energin på rätt sätt. 
 
Det sista jag hör innan jag stänger ytterdörren då 
jag lämnar René och hans familj är 
”-Ha en bra dag Jörgen”.  

 
Vid pennan 
 
SM3FJF / Jörgen 

 
 

 
 
 
 
Väl mött i 
klubbstugan på 
tisdagar! 
 

 
 
 
 

 

 

PACKETVERKSAMHETEN 
 
 
För att kunna uppdatera utrustningen för packet-verksamheten behövs bidrag 
från Dig. Stora som små bidrag mottagets tacksamhet. Beloppet sätts in klubbens 
postgirokonto nr 79 16-23-2. Märk talongen ”PACKET”. 
 
 
 

 

 Kom ihåg Årsmötet i klubbstugan  
 Tisdagen den 26 Mars kl 19.30. 
 

 

 

 

 

 

 


