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Sten Backlund SM3AF Silent Key pro memoriam

SK3BG hedrade 4 april SM3AF Sten
Backlund
Vid denna träffkväll på klubben hade vi bjudit in Lisa Backlund med sönerna Mats och
Stefan med familjer, för en hyllning och
minneskväll för SM3AF Sten som var en av
grundarna till Sundsvalls Radioamatörer.
Vi minndes Sten med foton, personliga minnen, QSL, Diplom, mm.
**
Den 13 februari fick vi meddelande om att
klubbveteran Sten Backlund SM3AF avlidit.
Sten var bara några månader ifrån att ha fyllt
90 år. Intresset för radio började i tidiga tonåren, för Sten var en mycket flitig DXlyssnare. 1944 blev han utbildad som flygsigQRX nr 2 2017
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nalist vid gamla F2 i Hägersten och när Sten
muckade flyttade han hem till Sundsvall och
var med och startade Sundsvalls Radioamatörer den 23 november 1945.
Sommaren 1947 avlade Sten sitt Acertifikatprov, efter kursverksamhet som
bedrevs på LV5. Först fick Sten ett Bcertifikat. Ett år senare, efter att ha redovisat
ett antal CW QSO:n, fick Sten sitt Acertifikatet.
Den yrkesverksamma delen handlade om
vattenkraft och elförsörjning vid Forsmons
kraftstation, Hammarforsens transformatorstation i Granlo/Sundsvall, Vattenfall i
Sundsvall under tio år och 1962 började han

SM3LDP

vid Bålforsens Kraft AB, BÅKAB. Där blev
Sten kvar till sin pensionering 1992.
På 1960-talet organiserade Sten radioträffar
varje måndagkväll på 40 meter, där QSOtrafiken kunde pågå ända fram till klockan
två-tre på natten. Sten har varit ansvarig för
QSL sorteringen för SM3 och varit SSA:s
Distriktledare i 3:e distriktet under 60 talet
samt klubbens QSL-manager i 40 år. Intresset för radiokörning med 75.000 QSOn genomförda, redan 1992, gjorde att Sten hade
en stor samling av QSL-kort och flera hundratals Diplom. Sten delade flitigt med sig av
sina diplomkunskaper till klubbmedlemmarna.
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Ordföranden har ordet - Nya tider

I SK3BG:s verksamhetsplan för 2017 indikerades viljan att erbjuda medlemmarna möjligheter att lyssna på
störningsfritt radio. SK3BG:s styrelse har tagit beslut
testa denna möjlighet och styrelsen har beslutat att investera i ett pilotprojekt där en remote anpassad SDR
radio, ca 300 US dollar, anskaffas och installeras i
SI9AM:s lokaler enligt överenskommelse med SI9AM.
Pilotprojektet pågår ca 1 år och uppföljningen görs i
kvartalsmöten.
Som SDR radio valdes KiwiSDR.
KiwiSDR är en programvarudefinierad radio som är
implementerad till en Seeed BeagleBone Green (BBG)
dator. Den är tillgänglig som moderkort eller som en
mer komplett version inklusive BBG, GPS-antenn och
låda med programvaran som är förinstallerad på BBG.
Kiwi skiljer sig från andra SDR. Det är en fristående
enhet som ansluts till ditt lokala nätverk och kan nås
via Internet. En webbläsare används för att ansluta till
användargränssnittet. De flesta andra SDR-enheter genererar rå IQ-data och behöver anslutas direkt till en
stationär- eller bärbardator med OS-specifik, installerad
programvara.

Webbläsare som stöds är Firefox, Chrome, Safari och
Opera på Windows, Linux och Mac. En version av
gränssnittet för mobila enheter är under utveckling.
Fram till dess fungerar webbläsargränssnittet på iPad
och Android-enheter med en tillräckligt stor skärm.
Kiwi stöder upp till fyra samtidiga anslutningar var och
en med sina egna oberoende styrda ljud- och vattenfallskanaler. En förlängningsgränssnitt möjliggör avancerad
signalavkodning direkt i webbläsargränssnittet utan att
installera ytterligare programvara. Den mest populära är
den integrerade WSPR-avkodaren. Kiwi inkluderar
också en programvarudefinierad GPS-mottagare som
används för att kalibrera SDR-frekvensen och tiden för
dagen.
Du kan komma åt över hundra KiwiSDRs just nu på
sdr.hu-sidan. Ägarna till dessa Kiwis har gjort dem tillgängliga för allmänheten.
Utvecklarna av Kiwi hoppas att så många som möjligt
kommer att gå med dem, speciellt som bor i en intressant del av världen där en Kiwi ännu inte finns.
Styrelsen har stora förhoppningar att detta pilotprojekt
ger oss insikt huruvida vi kan utveckla störningsfri remote körning.
Markku sm3ldp@comhem.se
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SF3HF – Hemsö Fästning

För 6:e året i rad genomförde Sundsvalls
Radioamatörer weekendlägret SF3HF på
Hemsö Fästning.
Förarbetet inför årets upplaga skedde
under projektledning av SM3UQO
Björn och SM3EXM Erik. Sedvanligt
sköttes det tekniska av Lennart, Markus
och Håkan.
Lägret började på fredag eftermiddag
och befolkades huvudsakligen med

kördes under kvällen på personligt nivå.
På lördag kom dagsbesökare från fjärr
och nära och på lunchen var vi 27 personer.
Glädjande var att även sex elever från
Räddningsgymnasiet Sandö deltog under
lördagen under ledning av deras radiolärare SM3ESX Christer och SM3FJF
Jörgen. Björn SM3UQO och Joel
SA3BRX introducerade eleverna och
gav guidad tur runt fortet.

Föredrag
Under lördagen hölls två högkvalitativa
föredrag dels av SM3LDP Markku
om Internet of Things, 5G, Cloud and
Impacts to Ham Radio samt av
SM3ESX Christer Weak Signal.
Första föredraget (presentation från
ARCALA– innovation lab) handlade
först och främst om introduktion till
IOT, 5G och moln. Det intressanta var
hur man tillämpar dessa till Hamradio
och introducerades begreppet och arkitekturen Multi operator 100 radio.
Andra föredraget beskrev teknik att köra
QSO med svag signal med olika tekniska lösning så som WSJT, WSPR och
QRSS. Christer demonstrerade med
hjälp av SDR.
Annsofie SM3XXC tog hand om oss på
köket och såg till att lägerbesökarna fick
mat och fika.
Under helgen var följande fort aktiva i
Sverige:
SF3HF Hemsöfortet, Ångermanälven.
SF2RF Rödbergsfortet. Boden.
SF6FO Oscar II Fort. Göteborg.
SF5FF Femörefortet. Oxelösund.
SF2VF Victoriafortet. Vuollerim.

SK3BG medlemmar utom representanter från Bollnäs och Jämtland. Ett antal
QSO kördes redan på fredagskväll på
digital, CW och SSB och många QSO

sm3ldp@comhem.se
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”Vi måste locka och inspirera”

Den dystra statistiken om radioamatörernas medelålder (63 år) förvånar inte oss men om 10 år är vi
inte så många som är kvar och aktiva.
Vi måste bryta gamla strukturer och möta ungdomar på deras villkor. Förändringsarbetet går för

Du kanske inte kan säga till en som gillar att mecka
med bilar eller spela dataspel att vi ska till klubben
och lyssna ett föredrag eller köra radiokontakt. Vi
kan inte komma med pekpinnar utan måste locka
och inspirera!
Det kan så klart ha många orsaker, men jag tror en
anledning är att många känner att det inte finns
plats för dem i hobbyn pga att det är svårt att ta cer-

långsamt.
Hobbyns gamla strukturer är en bov i dramat och
pekar på att det främst är de som aktiva amatörer,
oftast väldigt liten del av föreningens total antal
medlemmar kanske ca 10 %, som blir tillgodosedda samt att föreningskulturen inte kommer alla
till gagn.
Det är en stor utmaning att styra om skutan.
Vi måste sänka trösklarna och möta ungdomarna
på deras egna villkor.
QRX nr 2 2017
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tifikat och att hobbyn är helt vuxenorienterad: finns
inte plats för bus och kul med radion. Sedan finns
det mycket roligt att göra i dag och en del av de sakerna leder tyvärr till ett stillasittande liv bakom
datorn.
Gör vi inte något behöver vi inte någon klubbverksamhet i framtiden.
Markku sm3ldp@comhem.se
SM3LDP
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Teknikspalt
HRD solardata is back
Alla som har Ham Radio Deluxe och är förbannade på att det går inte att kolla 30-dagars solardata och långtidsprognos för
solfläckar här kommer hjälpen. Grunden till problemet är att NOAA adressen går rinte att ändra i HRD Logbook och att
NOOA har gjort det.
Tysken, Sigi DH1KLM, har utarbetat en sk workaround
för problemet och jag har testat detta och konstaterar att
detta fungerar utmärkt dock fick jag modifiera scripten så
att det fungerar i Windows 10.
Workaround är gjort för version 5 men fungerar utmärkt
även på version 6. Felet indikerar sig förutom att man har
ingen solardata genom att man får felmeddelande om att
NOAA data kan inte laddas.
Problemet löses genom att skriva script med Power Shell i
Win10. NOAA data hämtas med ett kommando som kallas "wget" och en batch-fil skapas som innehåller kommandon att ladda datafilerna från NOAA och placera dem
i rätt mapp. När filerna har laddats bytts namn till motsvarande namn, de nya filerna flyttas till rätt mapp och måste
skrivskyddas pga att loggbok försöker läsa in data samt
och skriva på de nya filer med 404 felmeddelande.
Efter att skapat scripten är det klart börja använda HRD / Loggbok som vanligt och voila det finns inget felmeddelande
och NOAA data fungera igen.
Så här är powershell scriptet:
echo off
wget http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/DSD.txt -outfile Last30DaysDailySolarData.txt
wget http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpdir/weekly/RecentIndices.txt -outfile RecentSolarIndices.txt
wget http://services.swpc.noaa.gov/text/predicted-sunspot-radio-flux.txt -outfile SunspotPredictDefault.txt
copy SunspotPredictDefault.txt SunspotPredictLow.txt
copy SunspotPredictDefault.txt SunspotPredictHigh.txt
attrib C:\Users\SM3LDP\AppData\Roaming\Simonb~1\HRDLog~1\*.txt -R
del C:\Users\ SM3LDP\AppData\Roaming\Simonb~1\HRDLog~1\*.txt
move *.txt C:\Users\SM3LDP\AppData\Roaming\Simonb~1\HRDLog~1\
attrib C:\Users\ SM3LDP\AppData\Roaming\Simonb~1\HRDLog~1\*.txt +R
Gör följande stegen att implementera scripten
1.
Skapa en katalog dit du vill spara scriptet “Solarfix”
2.
Öppna Notepad
3.
Kopiera texten ovan och klistra in i Notepad
4.
Modifiera userkatalog (här SM3LDP) till din .. dvs namnet på användarkontot som du loggar in
5.
Spara scriptet med namnet ”fix. Ps1”
För att kunna köra scriptet enkelt behövs en vanligt .BAT fil skapas som enbart anropar powershell scriptet. Annars är du
tvungen att gå i powershell och köra manuellt.
Här är BAT-kommando scriptet:
@ECHO OFF
PowerShell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dpn0.ps1'"
PAUSE
Gör följande stegen att implementera BAT-filen
1.
Öppna Notepad
2.
Kopiera texten ovan och klistra in i Notepad
3.
Spara filen med namnet fix.bat i katalog solarfix som du skapade tidigare
Nu återstår bara att köra fix.bat.
Lycka till med projektet!
sm3ldp@comhem.se
QRX nr 2 2017
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Visste Du att...

Det visste du inte om
Sverige
1. EU:s största sjö ligger i Sverige Vänern är faktiskt den största
sjön i EU och den 26:e största sjön i världen.
2. Världens största smörkniv finns i Sverige Claes Blixt i Skene
har gjort den drygt 30 kilo tunga och drygt 2,5 meter långa
smörkniven.
3. Världens äldsta aktiebolag är svenskt. Falu koppargruva blev
ett aktiebolag redan år 1288. Åtminstone är det från då som det
finns ett aktiebrev bevarat.
4. Mandela åkte till Sverige. När Nelson Mandela frigavs 1990
var Sverige det första land utanför Afrika som frihetskämpen
besökte.
5. Världens längsta linbana finns i Sverige. Trodde du att den
fanns i Anderna eller kanske i Alperna? Nej, den går mellan
byarna Örträsk och Mensträsk i Västerbotten, är 13 613 meter
lång, och tar 1 timme och 45 minuter att åka.
6. Norra Europas största köpcentrum finns i Sverige. Nordstan i
Göteborg är Norra Europas största köpcentrum med sin totalyta
på 320 000 kvadratmeter.
7. Sverige gillar amerikansk snabbmat. Sverige har flest McDonalds-restauranger per capita i Europa.
8. Sverige har jättemycket skog. Två tredjedelar av Sveriges yta
är täckt av skog.
9. Världens minsta fyrstjärniga hotell finns i Sverige. Hotel
Vega i Trosa har bara tre rum.
10. Sverige är världens mest kreativa land. Enligt Global Creativity Index.

12. Världens minsta galleri finns i Sverige. Galleriet var
från början en gammal telefonkiosk som stod i Västerås i
över 70 år. Nu finns galleriet i Bromölla. Inuti telefonkiosken visas en diabasskulptur från stenriket som ger intrycket av att vara genomborrad av en fyrkantig stång.
13. Världens största mosaikstengodsfontän finns i Sverige.
I Bromölla finns också världens största mosaikstengodsfontän, byggd 1971 av konstnären Gunnar Nylund. Fontänen heter Scanisaurus.
14. Världens äldsta riksbank är svensk. Den grundades
redan år 1668.
15. Världens till utsträckning största modell av vårt planetsystem finns i Sverige. Sweden Solar System (SSS) är
världens till utsträckning största modell av vårt planetsystem där Globen representerar solen.
16. Sverige är världens bästa land för internet. Sverige
ligger i topp när det gäller tillgång till internet och vilket
inflytande det har på samhället enligt en sammanställning
av World Wide Web Foundation
17. Världens äldsta skida hittades i Sverige. Kalvträskskidan är en cirka 5 200 år gammal som hittades i byn Kalvträsk i Skellefteå kommun. Den räknas som världens äldsta
bevarade skida.
18. Sverige har lägst antal förtidigt födda i världen. En EU
-rapport från 2010 visar att Sverige har det lägsta antalet
för tidigt födda barn i EU.
19. Sverige har en fin natur. Landarealen på svensk skyddad natur som nationalparker, naturreservat och naturskyddsområden är över fyra miljoner hektar eller större än
hela Danmark.
20. Världens största ägg lades i Sverige. Det största ägget
som har lagts av en nu levande fågel väger 2,589 kilo och
lades av en struts hos Kerstin och Gunnar Sahlin i Borlänge den 17 maj 2008.

GLÖM INTE!
11. Världens äldsta träd finns i Sverige. Den här granen är 9 550
år gammal och finns på Fulufjället i Dalarna.
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Annonserade DX-speditioner juni-augusti

2017
Datum fr.o.m

Datum t.o.m

Plats

Call/prefix

QSL via

Info

2017 Jun01

2017 Jun06

Liechtenstein

HB0

M0OXO

DXW.Net 20170128

2017 Jun04

2017 Jun16

Reunion

FR

LotW

TDDX 20170427

2017 Jun09

2017 Jun18

Palau

T8CW

LotW

DXW.Net 20170115

2017 Jun10

2017 Jun20

Albania

ZA

IK7JWX

DXW.Net 20170428

2017 Jun11

2017 Jun19

Fr. Polynesia

TX5EG

LotW

TDDX 20170428

2017 Jun13

2017 Jun26

Faroe Is

OY

K2HVN

TDDX 20170428

2017 Jun14

2017 Jun28

Sint Maarten

PJ7

Home Call

W9AEB 20160816

2017 Jun15

2017 Jun25

Cyprus

5B

LotW

TDDX 20170501

2017 Jun16

2017 Jun23

Palau

T8

2017 Jun18

2017 Jun28

Montenegro

4O7GD

IK5WWA

425DXN 20170408

2017 Jun24

2017 Jul01

Christmas I

VK9AA

LotW

DXNews 20170428

2017 Jun28

2017 Jul02

Palau

T88TJ

Auto Buro

DXNews 20170501

2017 Jun29

2017 Jul17

Fr. Polynesia

TX5EG

LotW

DXNews 20170427

OJ0V

ON5TC

DXW.Net 20170312

TDDX 20161129

July
2017 Jul01

2017 Jul07

Market Reef

2017 Jul01

2017 Jul09

St Kitts & Nevis V4

2017 Jul04

2017 Jul18

St Pierre & Miquelon

FP

LotW

TDDX 20170105

2017 Jul06

2017 Jul13

Vanuatu

YJ0GA

LotW

ZL3GA 20170119

2017 Jul20

2017 Jul24

Russia (Asia)

RI0C

Club Log

RA1ZZ 20170108

TDDX 20170221

RSGB IOTA Contest (Jul 29-30, 2017)
2017 Jul29

2017 Aug06

Marquesas

TX5EG

LotW

TDDX 20170428

August
2017 Aug01

2017 Aug31

Galapagos

HC8

LotW

TDDX 20161223

2017 Aug15

2017 Sep05

Fr. Polynesia

TX5EG

LotW

TDDX 20170428

2017 Aug28

2017 Sep04

Micronesia

V63KS

LotW

TDDX 20170418

Källa: http://www.ng3k.com/misc/adxo.html
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Tis 30 maj Inför amatörradions dag
Förberedelser inför amatörradions dag .
Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–———————Tis 6 juni Amatörradions dag
Den 6:e juni blir dagen, då vi gemensamt inom distriktet går ut på gator och torg, för att visa upp
vår hobby och för att rekrytera nya medlemmar.
Amatörradions Dag inrättades
ursprungligen av IARU och man
har försökt att samordna aktiviteten globalt. I år inföll dagen den
18 april. Något för tidigt för oss
här uppe i norr kanske.

VÅRPROGRAMMET
Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som
ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön. Klubblokalen
är då öppen från klockan 19.00. Entrédörren är
försedd med dörrkod. Kontakta någon i styrelsen
för vidare information.
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd,
alternativt läsk och bröd, till ett självkostnadspris
av endast 20 kronor.
Program kan ändras med kort varsel. Kolla med
hemsidan.
Tis 16 maj Mastvagnskola

Inom Sverige har SSA försökt samordna dagen
inom landet utan att lyckas. Nu ska vi åtminstone
försöka hålla en gemensam dag inom Distrikt 3.
Den 6:e juni är ”Föreningarnas
Dag” och även Sveriges nationaldag. Då kan vi förvänta oss att
mycket folk är i rörelse, för att ta
del av lokala aktiviteter på
denna helglediga dag.
SK3BG gör en satsning på att inform era om
amatörradio. I år blir det på Nationaldagen, som
också är ”Föreningarnas Dag” i Sverige.
Preliminärt kommer SK3BG att ställa ut i
centrum på den gröna ytan vid Vängåvan och Esplanaden. Vi kommer preliminärt att montera upp
vårt utställnings tält med radioutrustning och antenner. Vi har broschyrmateriel, rollups, tidningen
QTC m.m.

Björn UQO instruerar oss att
använda klubbens mastvagn.
Välkommen! Styrelsen

——————————————–-–—–—————

——————————————–—–———————-

Tis 13 juni Säsongavslutning

Lör 21 maj SSA Portabeltest

Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trevlig samvaro i klubblokalen.

SSA:s portabeltest körs hos
Erik/EXM i Bergsjö.

Välkommen! Styrelsen
Välkommen! Styrelsen

——————————————–-–—–—————

———————————————-—–———————-

Tis 4 jul Sommaröppet på SK3BG

Tis 23 maj Kvartalsmöte 2

Vi kollar bilder från Amatörradions
Dag den 6 juni, fikar och umgås.

Kvartalsmöte nr 2 . Gör Din
röst hörd.

Välkommen! Styrelsen
Välkommen! Styrelsen
QRX nr 2 2017

2017-05-29

SM3LDP

8

Tis 1 aug Sommaröppet på SK3BG

HÖSTPROGRAMMET SEPTEMBER

Vi kollar sommarbilder fikar och umgås.

Följ SK3BG.se och Facebook/sk3bg för uppdateringar av höstprogrammet

Tidpunkterna ej fastställda än.

Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–———————–—-

HÖSTPROGRAMMET
Tis 15 aug Säsongstart — SDR KIWI. Lyssnarstation på prov på SI9AM.

Amatörradio och EMF, något
som jag måste kunna.
Petter/SM3PXO
och
Ingvar/
SM3GFN kommer att berätta och
testa oss om EMF kunskaper.
Välkommen! Styrelsen

Lennart/SM3EFS berättar erfarenheter om klubbens SDR projektet.

——————————————–—–———————

Välkommen! Styrelsen

Classe berättar oss om deras
äventyr i W-prefixet.

——————————————–—–———————–—-

Välkommen! Styrelsen

Sön 20 aug SSA:s Portabeltest höstomgång.

——————————————–—–———————

Tord, Classe och co i USA.

DX lyssning - något för Dig?

SK3BG deltar höstens SSA:s portabeltest. (Preliminärt). För mer
detaljer se sk3bg.se under sommaren.
Välkommen! Styrelsen

Kommer Du ihåg hur det var i
början?? Nästan alla har väl lyssnat Radio Caroline, Radio Luxembourg i början av sin radiokarriär.
Kom och lyssna ett föredrag hur det var då och
hur det är idag att vara DX-lyssnare.

——————————————–—–———————–—-

Välkommen! Styrelsen

Tis 22 aug KX3 - Arkitekturen bakom panelen.

——————————————–—–———————

Erik SM3EXM berättar hemligheter om den berömda Elecraft
radion.

ARISS—Skolprojekt i kontakt med ISS

Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–———————–—Tis 29 aug Träffkväll

Räddningsskolan tillsammans
med Ånge skolorna är godkända till ARISS Programmet i
syfte att kommunicera med
International Space Station ISS under hösten
2017. Jörgen /SM3FJF ger en redovisning om planer och status på projektet.
Välkommen! Styrelsen

Kom och fika med likasinnade,
kolla tidningar och delge dina
erfarenheter.

Säljes

Välkommen Klubb- och medlemsvård sektionen!
———————————————-—–———————Tis 5 sept Kvartalsmöte 3

27 MHz FM/AM tranceiver
3,5 W med 24 kanaler på
PA/PB band.
Pris 200 SEK.
Kontakta Markku / 3LDP
072 216 52 52 eller mail
sm3ldp@comhem.se

Kvartalsmöte nr 3 . Gör Din röst
hörd.
Välkommen! Styrelsen
QRX nr 2 2017
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KALLELSE TILL KVARTALSMÖTEMÖTE
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till kvartalsmöte:
Datum:
Tid:
Plats:
Program:

Tisdagen den 5:e Sept 2017
Klockan 19.00
Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall
Sedvanliga mötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!

WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK

Sundsvalls
Radioamatörer,
SK3BG, anordnar på hösten
utbildning i amatörradioteknik.
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger tillgång
till samtliga amatörradiofrekvensband.
Kursens målsättning:
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som
krävs, för att avlägga prov för
amatörradiocertifikat/licens.

Datum:
Startdatum 30 /9-1/10
Pass 2
21/10—22/10
Pass 3
18 /11 – 19/11 med prov på
19 /11 kl 12.00.
För mer information Se hemsidan
www.sk3bg.se.
Plats:
Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön.

Information/Anmälan
För ytterligare upplysningar och
anmälan ring
Christer Byström, SM3ESX
sm3esx@telia.com

Deltagarantalet begränsas till 8
personer.

Jörgen Norrmén, SM3FJF
sm3fjf@ssa.se

Vill Du hyra Mastvagn.
SK3BG har en
fullutrustat
mastvagn som
Du kan hyra.
Släpvagnen har 25 meters mast
med alla staglinor och ankare
och verktyg.

Grundkunskaper:
Grundskolans matematik för
årskurs 9.
2017-05-29

Utbildningskassens innehåll:

Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning

Trafikhandboken

Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn

Med mera

Block och penna

Kursavgift:
900 kronor (vid 8 deltagare)
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.

Omfattning:
Kursen görs om pga den nya typen av frågor och oklart hur
många kursdagar behövs. Mer
information kommer att finnas på
hemsidan och nästa QRX. Men
kursen kommer att vara fördelade över ett antal veckoslut,
med hemuppgifter mellan de
olika veckosluten.

QRX nr 2 2017

Övriga avgifter:

Avgift för prov och utskrift
av certifikat tillkommer efter avslutad utbildning.

Kontakta Björn/SM3UQO
SM3LDP

QRX som pdf

Följ oss på hemsidan och
Facebook

På klubbens webbplats
www.sk3bg.se
kan
du
hämta hem klubbtidningen som
en pdf-fil. Det betyder att du tar
hem den i originalutförande,
d.v.s. i färg och med alla bilder.

WWW.SK3BG.SE

Har Du synpunkter på pdf-filen
etc, hör gärna av Dig direkt till
SM3LDP/Markku
eller
SM3EXM/Erik
Email: SM3EXM@telia.com
Email: SM3LDP@comhem.se www.facebook.com/sk3bg
QRX nr 3/2017 kom m er att
tryckas i mitten av septembermånad.
Manusstopp är torsdag den
14 sept 2017.

STYRELSE
Ordförande: SM3LDP/Markku
Sekreterare: SM3EXM/Erik
Kassör: SM3KDY/Mats
Övriga styrelsemedlemmar
SM3CER/Janne
SM3EFS/Lennart
SM3FJF/Jörgen
SM3GSK/Classe
SM3MEH/Tomas
QRX redaktion
SM3LDP/Markku
SM3EXM/Erik
Sambandssektion
SM3MEH/Tomas

MEDLEMSAVGIFT FÖR
ÅR 2017

Du har väl betalat in
årsavgiften för år 2017
till klubben.
Avgiften för år 2017 är
250 kronor för fullt betalande medlemmar och 125 kronor för studerande/värnpliktiga.
Saknar du inbetalningskort, kontakta
omgående
kassören
SM3KDY/Mats
via
m ail
mats.danielsson@nbv.se
Tack för att du stödjer
klubbens verksamhet.

Klubbens bankgiro är

178-8298

VHF/UHF Sektionen
SM3EFS/Lennart Lind

Grattis

Klubb och medlemsvård
SM3EXM/Erik
Mail: hq@sk3bg.se

STYRELSEMÖTEN
Under år 2017 hålls styrelsemöten normalt andra måndagen i
varje månad, med uppehåll under juli och augusti.
Har du något som du vill att vi
ska ta upp på styrelsemötena, så
kontakta någon i styrelsen eller
skicka mail till hq@sk3bg.se
73 de SM3LDP/Markku
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2017-05-29

75 år

September
SM3CER an-Eric Rehn, Sundsbruk
Oktober
SM3AXN Sune Bergström, Forsa

70 År

Juli
SM3EYJ Bert-Gunnar Karlström ,
Bergeforsen

50 år

Maj
SM3NSK Patrik Sjödin, Sundsvall
SM3LDP

BINGOLOTTO
Sundsvalls
Radioamatörer,
SK3BG, säljer bingolotter, för
att delfinansiera klubbens verksamhet.

Stöd klubbens verksamhet genom att abonnera på bingobrickor och få dem direkt hem i
brevlådan.
För Dig, som vill prenumerera på
Bingolottobrickor, är det enklast
att Du kontaktar
SM3KAF/Bosse på telefon
060 - 55 29 49.
Tänk på, att alla har chansen att
vinna på sin bingobricka, medan
SK3BG ALLTID VINNER på
varje såld bingolott.

UTGÅENDE QSL
Klubben skickar QSL-kort
följande datum:

15 feb
15 maj
15 sep
15 nov
Glöm inte att frankera
med QSL-märke

JAG SAKNAR DIN
MAILADRESS
Får du inga mail från mig?
har jag inte din mailadress.

Då

Snälla du - skicka ett mail till mig,
så får du fortsättningsvis aktuell
information som rör klubben.
Du får veta när klubbtidningen
kan laddas ner från nätet, du får
reda på om klubbprogrammet
ändras etc.
73 de SM3KDY/Mats
Mats.danielsson@nbv.se

Sommartävling

Svar: QRX NR 3 2017 september
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SM3LDP

