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 QRX nr 4/96 
   Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
   Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 

 

 
 

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 060-291 21 

 
Välkommen till årets sista utskick av QRX. Vi har 
fått uppleva en händelserik höst och närmast går 
tankarna till SM3WCS Rogers världsrekordförsök 
som startade i Falmouth/England den 1 augusti. 
Roger seglade via Fernando de Noronha, de östlig-
aste öarna i norra Brasilien. Där överlämnade Ro-
ger post, film, videos etc 
via en båtshake till vår 
klubbambassadör och 
hedersmedlem 
SM0AGD Erik Arild 
Sjölund. Ett enormt ar-
rangemang som var väl 
planerat av Erik. Klub-
ben riktar ett varmt och 
hjärtligt tack till 
SM0AGD Erik och 
PY0FF André. En PR 
succé för Roger och 
radioklubben som över-
träffade de tankar och 
planer som fanns innan 
starten från Sundsvalls hamn den 13 juni. 
 

Söndagen den 20 oktober råkade Roger i sjönöd. 
Masten gick av, nästan allt på däck spolades bort 
och Roger skadades på flera ställen. Nödanropet 
som nådde SM4IPX Hans Larsson i Karlskoga, 
förmedlades via kustradiostationerna i Göteborg- 
och Stockholm Radio till sydafrikanska sjörädd-
ningen. Några ovissa dygn ”trollband” oss amatö-
rer, anhöriga och svenska folket. Hur skulle det gå 
för Roger? SM4IPX Hans förmedlade under de 
kritiska dygnen information från Roger till alla TV- 
och radiokanaler. Hans visade ett fantastiskt radio-

kunnande, tålamod, kreativitet som pre-
senterades på ett sakligt och informativt 
sätt. Tack Hans för Ditt proffsiga genom-
förande!!! 
 

Bakom Rogers radiokunnande ligger många amatö-
rers arbete och förtjänster inte minst installationen 
av den livsviktiga reservantennen. Men det som 

räddade Roger var hans fantastiska vilja, ambition, 
kunnande och livsgnista när nödsituationens ”hel-
vetiska inferno” var ett faktum. Tack ROGER och 
övriga som varit inblandade i Rogers världsrekord-
försök.  
 

Arbetet med den plane-
rade ”hemsidan” på In-
ternet har påbörjats. 
SM3CER Janne och 
SM3LIV Ulla samman-
ställer insamlad text-
massa och Janne gör den 
slutliga layouten kring 
varje textsida. Arbetet är 
mer omfattande än vad 
Janne och Ulla tänkte sig 
och tidsplanen har revi-
derats. Förhoppningsvis 
finns vår hemsida klar 
kring årsskiftet 96/97. 
 

Höstens telegrafikurs har pågått sju av de totalt 
schemalagda 30 kvällarna. Nio entusiaster deltar i 
utbildningen. 
 

SK3BG ligger bra till i klubbtävlingen i SSA:s må-
nadstest på SSB-delen. Efter 10 omgångar leder vi. 
Du som har möjlighet att delta söndagen den 15 
december, kan hjälpa klubben att försvara förstap-
latsen. 
 
Höstens SM3 möte hölls i Sundsvall den 4 okt, 
protokollet finns i detta nummer av QRX.  
 

VINTERPROGRAMMET 
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd al-
ternativt läsk och bröd till ett självkostnadspris av 
endast 15 kronor.  
 
Tis 26 Nov Kvartalsmöte 
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Nu har Du chansen att göra Din 
stämma hörd igen. Kom upp och ge 
oss förslag på aktiviteter och idéer på 
vad som kan förbättras inom klubben.  
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Tis 3 Dec VHF-TEST 
Då satsar vi allt igen, och vi satsar på en bra place-
ring. Vi har allt att vinna och inget att förlora. 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis  10 Dec INSTÄLLT P.G.A. LILLA 
 JULAFTON DEN 13 DEC 
 

 
Fre 13 Dec LILLA-JULAFTON 
Välkommen till det traditionella lilla julaftonsfiran-
det. Alla familjemedlemmar är varmt välkomna. Vi 
börjar kl 19.00.  

PÅ PROGRAMMET: 
 Glögg, Kaffe/the/läsk och lussekatter 
 Tecknad film 
 Lotteri med fina vinster 
 Under SM3JBS ledning 

kommer musikaliska toner 
att ljuda. 

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

 Korv med bröd 
 Auktion 
Klubbvärd:  SM3ESX/Christer 

Varmt välkomna till vårt 
Lilla Julaftonsfirande ! 

Fre 27 Dec MELLANDAGSMEETING 
Gör ett avbrott i jul- och nyårsfirandet och kom upp 
prata bort en stund med dina 
radiovänner.  
Klubbvärd:  SM3MQF/Curt 
 
Tis 14 Jan ÅRETS FÖRSTA  
1997 TRÄFFKVÄLL 
1997-års första träffkväll. Vågar Du berätta vilka 
nyårslöften Du gav, om inte kanske Du har något 
annat intressant att berätta för oss andra. 
Klubbvärd:  SM3GSK/Classe 
 
Tis 21 Jan TRÄFFKVÄLL 
Kom upp och drick en kopp kaffe tillsammans med 
trevliga radioamatörer. 
Klubbvärd: SM3JBS/Sven 
 
Tis 28 Jan TRÄFFKVÄLL 
Kvällen blir vad Du gör den till............. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Tis   4 Feb VHF-TEST 
Nytt år - nya möjligheter i VHF-testen. 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 
 
Tis 11 Feb TRÄFFKVÄLL 
Kom upp och prata bort några timmar och drick en 
kopp kaffe. 
Klubbvärd: SM3MQF/Curt 
 
Tis 18 Feb TRÄFFKVÄLL 
Kvällen blir vad Du gör den till...... 
Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis 25 Feb TRÄFFKVÄLL 
Kom upp och se om Du fått några QSL-kort. 
Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Tis 18 Mars ÅRSMÖTE 
Boka redan nu tisdagen den 
18 mars för klubbens års-
möte. 
Se separat kallelse. 
Klubbvärd: 
SM3ESX/Christer 
 

 

Programmet för februari är inte fastställt ännu. Lyssna på bul-
len så får Du veta vad som händer under februari månad. 
 

 

KALLELSE  TILL  ÅRSMÖTE  1997 
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Sundsvalls Radioamatörer kallar 
härmed till årsmöte. 
 

Datum:  Tisdagen den 18 mars 1997 
 
Tid:  Klockan 19.30 
 
Plats:  Klubbstugan, Södra Berget, Sundsvall 
 
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
  Fika och trevlig gemenskap. 
 
 
MEDLEMSAVGIFT 1997 
Då var det dags igen att betala in årsavgiften till 
klubben, inbetalningskort bifogas detta utskick. 
(Innehåller kuvertet inte något 
inbetalningskort, kontakta kassö-
ren SM3MQF/Curt omgående.) 
 

Årsavgiften för 1997 är oförändrat 
180 kronor för fullt betalande med-
lemmar och 90 kronor för studerande. 
 

ÖNSKAS! 
Bidrag motses till auktionen och lotte-
riet på Lilla Julafton den 13 december. 
Alla bidrag mottages tacksamt. 
 

MEDLEMSLISTA 
En aktuell medlemslista bifogas. Om Du upptäck-

er några felaktigheter 
kontakta omgående 
SM3LIV/Ulla på tel 
060-313 25 eller 
SM3CER/Janne på tel 
060-56 88 73, eftersom 
denna lista också 
kommer att finnas med 
på klubbens hemsida 
på Internet. Vi kommer 
att utelämna adresserna 

men om Du vill ha med din  
e-mailadress så hör av Dig. 
Våra e-mailadresser är: 
SM3LIV:   u.j.norrmen@swipnet.se 
SM3CER:  jan-eric.rehn@swipnet.se 
 

UTGÅENDE OSL-KORT 
Klubben skickar QSL-kort följande datum: 
15 Febr, 15 Maj, 15 Sept, 15 Nov. 
Glöm inte att frankera med QSL-märke. 
 

 

MÅNADSTESTERNA PÅ 80 OCH 40 
METER INFÖR 1997 
Låt oss försvara vår klubbtradit-
ion med de fina topp-
placeringarna i månadstesterna. 
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 klubb-poäng. 
73 de SM3CER/Janne 

QSL-SORTERING 
 

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

QSL-SORTERARE 
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MÅNAD ÅR SIGNAL SIGNAL SIGNAL SAMMANKALLANDE TELEFON 
NOV 96 SM3UQK SM3RRT SM3SJN SM3UQK 55 25 72 
DEC 96 SM3ESX SM3CWE SM3KYH SM3ESX 56 12 85 
       
JAN 97 SM3JOS SM3NXC SM3RSD SM3JOS 56 92 17 
FEB 97 SM3SV SM3PXA SM3BSF SM3SV 15 39 79 
MAR 97 SM3GSK SM3CXS SM3BJV SM3GSK 53 76 60 
APR 97 SM3EVR SM3LNM SM3TRV SM3EVR 317 54 
MAJ 97 SM3MQF SM3CZS SM3HFD SM3MQF 53 69 23 
JUN 97 SM3LDP SM3RMR SM3UQO SM3LDP 53 77 24 
JUL 97 SM3ESX SM3FJF SM3LJA SM3ESX 56 12 85 
AUG 97 SM3AF SM3BEE SM3JBS SM3AF 15 90 09 
SEPT 97 SM3UQS SM3MXC SM3GQP SM3UQS 291 21 
OKT 97 SM3BCS SN3NRY SM3ICP SM3BCS 57 64 14 
NOV 97 SM3UQK SM3RRT SM3SJN SM3UQK 55 25 72 
DEC 97 SM3ESX SM3CWE SM3KYH SM3ESX 56 12 85 

 

 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 
Klubbprofil: SM3BSF Stig Östlund 
Bor:  I villa på Aspvägen 12 Hemmanet, Svartvik, Kvissleby 
Ålder:  59 år 
Civilstånd:  Numera ogift  
Yrke:  F d radiotelegrafist, nu språklärare på utbildningsförbund 

 
Stig, radioamatören, som seglat på alla de sju haven, 
var med i händelsernas centrum under statskuppen i 
Chile 1973, blev Kvisslebybo igen 1975, varit sekre-
terare i radioklubben, kört mycket radio, samlat en 

mängd diplom och tagit 
steget in i IT-åldern. 
Stig amatören som har 
flera hobbies. Stig som 
övergav idrotten för en 
enda sak ...radion, se 
nedan. 
 
Hur väcktes Ditt 
radiointresse? 
Redan som ung tonåring 
var jag en lovande fot-
bollsspelare och ägnade 

all ledig tid åt fotbollen. Men alla radioantenner som 
bl a SM3AFX Sten Svedin och numera silent key 
SM3AGQ Kalle Wästberg här på Hemmanet hade 
väckte mitt intresse. Jag besökte dem och fick se vad 
amatörradio egentligen var och det blev en epokgö-
rande vändning i mitt liv. 1951 blev jag lyssnarama-
tör i SSA och på all min lediga tid satt  jag och lyss-
nade. 
 
Präglade detta ditt framtida jobb? 
Ja, helt klart. När jag mönstrade så var mitt enda mål 
att komma till ett signalförband. Det blev S3 i Boden 
och året var då 1957. Jag hamnade på en pluton där 
alla var musiker utom jag. De som var musiker på 

den tiden blev automatiskt utbildade till radiotelegra-
fister. En av musikerna var den kände Gunnar 
Wiklund som hade sin logementsäng ovanpå ”mina 
sängstolpar”. Efter det mönstrade jag som jungman 
på rederiet Thordén, för att se om jag trivdes om-
bord. Resultatet var att jag i början på 60-talet sökte 
till sjöbefälsskolan i Härnösand och fick utbildning 
till radiotelegrafist klass II. Nu var det åter dags att 
mönstra på en båt. Denna gång blev det ett av Bro-
strömkoncernens handelsfartyg. Efter några års ar-
bete till sjöss läste jag in och höjde mitt radiotelegra-
fistcertifikat till klass I. Därmed var sjövägen öppen 
för att vara radiotelegrafist på ett kryssningsfartyg. 
Denna gång blev det Gripsholm, som gick på USA. 
Men arbetsförhållandena var betydligt bättre på ett 
handelsfartyg så det blev åter Broströmskoncernen. 
Vi låg längre perioder vid varje kaj, vilket gjorde att 
man kunde se mer av länderna vi besökte. Det var 
främst länder i Sydamerika, där vi hade våra last-
nings- och lossningshamnar. 
 
1975 flyttade du hem, var du nöjd med att vara 
på sjön då? 
Å´nej men jag gifte mig och vi flyttade hem för att 
vår son skulle få växa upp i mitt barndomshem på 
Hemmanet, som jag då övertog.  
 
Har du kört många QSO:n? 
Exakta an 

talet vet jag inte, men här 
ligger alla loggböcker, 
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uppskattningsvis har jag kört 15 - 20.000 
vanliga QSO:n. Jag kör inte contest, men 
eftersom jag pratar flera språk blir det 
många QSO:n företrädesvis på 20 meter 
och på mitt favoritspråk, spanskan. Några 
QSO:n som radiotelegrafist hann jag sällan 
med, så min radioaktiva period är sedan jag 

kom hem och fram till slutet av 80-talet. Numera blir 
det bara ett antal QSO:n per vecka. 
 
Hur många länder har Du kört? 
Samma där, vet inte exakt, men däremot har jag sam-
lat ett stort antal olika diplom, från både när och 
fjärran. 
 
Hur ser det ut i ditt radiorum? 
En Kenwood TS 430S, samt Yeasu FL21002 som 
slutsteg, en raritet som Eddystone fartygsmottagare, 
2 meter samt sedan 1 år tillbaka PC och Internet. 
 
Antennerna är en 3 el beam för 10/15/20 meter sit-
tande i en mast. En vertikal för 80 meter samt dipo-
lantenner för 40/80 meter. 
 
Jag  samlar radiomottagare och har numera ca 25 
radiomottagare. Allt från kristallmottagaren på tidigt 
20-tal till de sista tillverkade radiorörsmottagaren på 
70- talet.  
 
Vad jobbar du med? 
När jag kom hem vikarierade jag på den nu nedlagda 
kustradion i Härnösand, samt arbetade som nattpor-
tier. Under mina ”21 landår” har jag arbetat som 
språklärare i spanska, engelska, tyska, svenska på 
utbildningsförbund, där spanskan är mitt huvud-
ämne. Vidare har jag studerat programmering samt 

astronomi på högskolan. 
 
Längtar du ut till sjöss 
igen? 
Nu blir Stig tyst för en 
stund, han tar fram foto-
grafier på de olika fartyg 
han har arbetat på och 
säger: Om du visste vad 
jag längtar ut, det är så 
jag blir tårfylld ibland då 
jag tänker tillbaka. Vis-

serligen har rationaliseringar och arbetsförhållande 
ombord på de stora fartygen ändrats. Idag kör man 
flertalet av förbindelserna digitalt via PC, fax, In-
marsat m m. Men om du visste vad jag längtar ut. 
Jag har kontakt med en skeppare som numera bor i 
USA och vi planerar att samla alla arbetskollegor 
kring en sjöträff. Hoppas att det går att genomföra 
under nästa år, säger Stig, med ett tonfall och ett 
kroppsspråk som verkligen får mig att tänka på ut-
trycket:  
En gång sjöman, alltid sjöman. 

 
Minns du någon episod från sjöss som radiotele-
grafist? 

Oj, det är många, men 
för att nämna någon så 
tänker jag på en hän-
delse när en av mina 
arbetskollegor blev 
allvarligt dödssjuk 
ombord. Via Göteborg 
radio och radiotrafiken 
”Radio-medical” stod 

vi i kontakt med Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 
och via radio kunde vi få diagnosen ställd och de 
mediciner vi hade ombord räddade kollegans liv. I en 
av hamnarna bodde jag på samma hotellvåning som 
Kubas Fidel Castro, och i maj 1973 träffande jag 
Chiles folkvalde president i hamnstaden Valparaiso. 
Fyra månader senare mördades han i en statskupp. 
 
Visst var du i Chile då detta hände? 
Javisst, jag hade semester och befann mig i Santiago 
när statskuppen inträffade den 11 sept 1973. Jag fick 
”fly hals över huvud” eftersom utländare inte var 
välkomna då, speciellt när militärjuntan visste att 
spansktalande turister var ”säkerhets-risker”. Far-
tygsmäklaren i Valparaiso hjälpte mig med att boka 
en flygbiljett från Santiago, och jag lämnade landet 
nästföljande dag. 
 
Minns du någon episod från amatörbanden? 
Ja, i slutet av 80-talet när den första svenska expedit-
ionen skulle nå Mount Everest topp. Det var den 
grupp som fick vända blott 50 meter från toppen. Jag 
hade QSO med baslägret. En av operatörerna frågade 
vart jag bodde. Mitt svar var Sundsvall, för att på 
ytterligare frågor ge svaren: i Kvissleby, i Svartvik, 
på Hemmanet, bredvid idrottsplanen och det visade 
sig att operatören var sonen åt prästen som bodde i 
prästbostaden 250 meter fågelvägen från mig. ”Prata 
om att världen är liten,” fortsätter Stig att säga.   
 
Vissa QSO:n minns jag och då speciellt långa QSO:n 
med de spansktalande länderna. Från många amatö-
rer har jag fått böcker etc från olika samtalsämnen 
som förekommit under QSO:et. 
 
Vad tror du om amatörradions 
framtid? 
Morgondagens amatörer är PC-amatörer, vilket be-
tyder att PC:n är ett viktigt inslag för inhämtning av 
information och på så vis utbilda sig och utforska de 
nyvunna erfarenheterna på de olika frekvenserna.  
 
Vad får dig att tro det Stig? 
Som Du ser Jörgen, har jag Internet sedan snart 1 år 
tillbaka. En annan stor hobby är astronomi, inte 
UFO:n eller tefat betonar Stig, utan rymdens utfors-
kande. Som du ser (Stig visar mig en del från Inter-
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net) har jag samlat information om rymden, satelli-
ters observat-
ioner, varvti-
der, amatö-
rernas satelli-
ter m.m. Här 
får jag tag i 
världens sam-
lade kartotek 
över amatörradion och astronomin tillsammans. 
”Vilken resurs”, betonar Stig. 
 
Vad tror du om Din framtida amatörradioaktivi-
tet? 
Helt klart ska jag förena QSO:andet med att under 
1997 bli QRV via våra satelliter och de rymdre-
flextioner som kan uppstå under olika betingelser. 
När jag efter ca 3 timmar tackar Stig för detta intres-
santa möte reflekterar jag i bilen följande: 
Stig, grabben som övergav idrotten för sitt intresse 
för radion. Grabben som blev lyssnaramatör. Den 
unge mannen som blev radiotelegrafist i lumpen. 
Mannen som blev radiotelegrafist klass II, radioama-
tör och radiotelegrafist klass I med alla sina livshän-
delser. Intresset för rymden, utforskaren på PC och 
Internet.  
 
Jag har nu beskrivit bara en mikropromille av Stigs 
livs- och yrkeserfarenhet. 
 
Vill du nå Stig via Internet så är hans 
E-mail adress:   stig.roine@oestlund.pp.se 
 
Vid pennan 
SM3FJF / Jörgen 
 
 
 
 

 
PACKETVERKSAMHETEN 
För att kunna uppdatera utrustningen för packetverk-
samheten behövs bidrag från Dig. Stora som små 
bidrag mottags tacksamt.  
 
Beloppet sätts in klubbens  
postgirokonto nr 79 16 23-2.  
Märk talongen ”PACKET”. 
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Anteckningar från SM3-möte i  

Sundsvall 1996 10 05 
 

Mötet hölls i SKANSKAS konferensvå-
ning Södra Järnvägsg 37 där SM3FJF 
Jörgen och SM3LIV Ulla ordnat 
kaffe/te, läsk, smörgåsar och kakor för 
deltagarnas lekamliga spis vid ankomst 
och pauser. Klubbstationen SK3BG var 

bemannad för inlotsning på 2 m och 
70 cm. 
 
1. Mötet öppnas av DL3 Owe SM3CWE som kan 
hälsa ett 25-tal deltagare välkomna. 
Deltagarna presenterar sig själva och antecknas i 
deltagarlista och gästbok 
 
2. Ärendelista för mötet föredras av DL3 och god-
känns. 
 
3. Mötespresidium: Till mötesordf väljs DL3 Owe, 
till mötessekreterare Sven SM3JBS och till juste-
ringsman Sten SM3AF. 
 
4.  Valberedning för SM3 till SSA-årsmötet 1997 
utses. SM3BP Olle (sammankallande), SM3DE 
Rune och SM3BFV Hans omväljs. 

 
5. Medlemsvärvning till klub-
barna diskuteras. Ordf  skisserar 
på blädderblock var rekrytering av 
nya radioamatörer kan tänkas och 
var information bör sättas in och 
vad den bör innehålla. 
 
a) Skolor: I några fall har info 
gjorts i grundskola, gymnasium 
och till högskolestuderande. Radi-

oamatörer bland lärare inventeras och ett 20-tal hitt-
tas. DL3 får i uppdrag skriva brev till dessa om att 
om möjligt informera och demonstrera amatörradio. 
Ev kan i en del skolor  
radioklubb bildas med bef områdesklubbs stöd och 
ansvar . På högskolor kan studerande inspireras att 
utveckla våra nät för mobiltrafik. 
 
b) Bibliotek, utställningar och mässor: QTC och 
QST finns på en del bibliotek och utställningar har 
ordnats i samband med klubbjubileum. Ett fåtal be-
sökare har anmält intresse för amatörradio. 
 
c) Tidningar: Referat och artiklar i lokalpressen 
förekommer ibland men bör ökas. Journalister med 
intresse för amatörradio  
bör uppsökas Vi har varit dåliga på att informera om 
t ex utbildning och hjälp till SM3WCS Roger inför 
hans världsomsegling. Referat i ortspress om klubb-
träffar och aktiviteter bör utökas.  

  
d) IT: SSAs hemsida har hittills främstvänt sig till 
radioamatörer men bör även ge info till allmänheten i 
övrigt. Hemsida finns för Jämtlandsklubben och 
Sundsvall håller på att utforma en. Länkar till dessa 
från SSAs bör ordnas. Det påpekas att man inte får 
glömma info i klubblad till dem som inte har IT. 
 
e) Radio/TV: F n är det glest mellan inslag om ama-
törradio. 
 
f)  Övrigt: Kontakt och samarbete 
med FRO, scoutrörelsen (JOTA), 
DX-lyssnarklubbar förekommer och 
kan ge tillskott av radioamatörer. 
Sammanfattningsvis konstateras att 
om man genom PR väcker intresse 
för amatörradio måste någon ta hand 
om det. Klubbarna måste inventera 
resurserna av medlemmar som kan 
och vill ställa upp och satsa tid och 
arbete. Önskvärt att material tas fram 
centralt av SSA för  mentorer (ELMER), utbildning 
och information. 
 
6. Klubbaktiviteter: Rapport från närvarande klub-
bars representanter. 
 
Hudiksvalls Sändaramatörer: Repeatern R7 är åter 
igång från Storberget och bullen och Ödmårdsnätet 
sänds på söndagskvällar. Klubbstugan i gamla radio-
stationen är kvar och träffar hålls tisdagkvällar. R3 
torde komma att återuppsättas i Hassela när div till-
stånds/ägarfrågor klarnat.  Samarbete med SK3BG 
om  
packetnätet pågår. 
 
Delsbo Radioklubb: Har träff varje onsdag. DX-
lyssnarparlament hålls i Delsbo o klubben är med i 
monter om sin verksamhet. 
 
Sundsvalls Radioamatörer: Tisdags-träffar normalt 
i klubbstugan. Klubbladet QRX kvartalsvis. 
Specialsignal har begärts att köras jan-febr 1997 med 
anledning av European Youth Olympic Winter Days 
7 - 13 febr i Sundsvall. SSA-bullen över R5 söndag-
kvällar kl 21 har återupptagits  
Kontakter på KV med SM3WCS/MM Roger på 
världsomsegling hålls av klubbmedlemmar och 
ibland från klubbstugan. Utbildning för CEPT 2 och 
1 samt UN/UC har börjat med 10 elever. Datorer 
används och minidator för elevernas övning hemma 
ska ev anskaffas. QSL-sortering för SM3 fortsätter. 
SM3AU Olle applåderas för hans idoga jobb med 
detta. 
 
Jämtlands Radioamatörer: Renoverar repeatrarna. 
Fortsätter CW-kurs. Samarbete med FRO. Antenn-
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parken ska kompletteras för 160 m. QTH mm pre-
senteras på klubbens IT-sida 
 
7. Nya utbildningssituationen: Jörgen SM3FJF 
SSAs v ungdoms- och utbildningssekreterare redo-
gör för bakgrunden och den nya situationen för ut-

bildning av radioamatörer 
sedan 1994 års radiolag 
och PTS harmoniserings-
bestämmelser CEPT in-
förts. SSA och dess klub-
bar har ju nu fått ansvaret 
för utbildningen. Utbild-

ningsställen, radiotrafikansvariga och provförrättare 
har utsetts. Jämförelse skisseras mellan tidigare li-
censklasser och nuvarande UN och UC för nybörjare 
samt CEPT1 och 2, övergångsbestämmelser m m. 
SSA har en frågebank för teoriproven. Hittills har 
utbildning och prov lett till ett 50-tal nya licenser 
med SH-signal. 
Utbildningsmaterial är under framtagning. 
 
Christer SM3ESX visar vilka kostnader man får 
räkna med för utbildning till radioamatör utöver 
hårdvaran, stationen. 
 
8. Vad händer inom amatörradion och SSA?. 
a) Enkäten i QTC nr 10: Medlemmarna uppmanas 
besvara den så att föreningen får underlag för verk-
samhetens inriktning och omfattning. Extra ex skall 
distribueras till klubbarna för utdelning till ej med-
lemmar. 
 
b) Organisationsutredning pågår inom SSA bl a m 
anl av tjänstemäns pensionering. 
Styrelsens storlek, antalet funktionärer och DL, bok-
föring och QSL-hantering är föremål för utredning. 
c) Avstörningsfunktionärer efterlyses i Jämtland 
och Västernorrland. Ny väska med avstörnings-
material har tagits fram. 
 
9. Övrigt: Tillståndsbevisen har börjat sändas ut till 
amatörerna. De gäller i 10 år. 
 
10. Nästa SM3-möte: DL3 får i uppdrag att för-
handla med Härnösand eller annan klubb i Ådalen, 
ev i lokal i närheten av 
Höga Kusten bron. 
 
11. Avslutning. Ordf tackar Sundsvalls Radioamatö-
rer och särskilt FJF Jörgen  och LIV Ulla för ar-
rangemangen kring höstens SM3-möte som därpå 
förklaras avslutat. 
 
Dag som ovan:   
Justeras: Sven Bergström,  
mötessekr. Sten Backlund 
 

 

 

NYCKLAR TILL  
KLUBBSTUGAN 
På grund av stölder i klubbstu-
gan har låsen bytts ut. Du som 
vill ha nyckel till klubbstugan 
och radiorummet kontakta 
SM3MQF Curt. Du betalar ett självkostnadspris för 
nycklarna. 
 
 

 
 

NYA ”E22”  
SM-CALLBOOK 1996 

 
Klubben har tagit hem 20 st callböcker för Dig som 
inte hann med att köpa den vid SSA årsmöte i Umeå. 
Hämtpris på klubben 100 kronor. 
 

 

 

BULLETIN PÅ R5 
 

Söndagar kl 21.00. 
Glöm inte att checka in. 

 

 

 

 


