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Radioförbindelse på 11 minuter med en astronaut blev 11 minuter
som måste delas med Irland och massor av strul
sändningen skulle synkas med irländska
programmet uppstod återigen stora problem med irländska ljudöverföring till
Sandö och planerad kulturella videoutbytet mellan skolorna uteblev.

Projektet ”SSA – Amatörradio i skolan
2015 – 2017” hade under 12 månader
förberett och arrangerat en ARISS rymdkontakt med International Space Station,
ISS. Projektet för de utvalda skolorna
har varit ett gemensamt samarbete med
ARISS i syfte att stimulera till rymdkunskap i skolornas undervisning.

skolornas verksamhet och en grupp elever skrev rymdfrågor. I juli beslutade
ARISS att radiotiden på 11 minuter
delas med Tallaght Community School,
Irland, halvering till endast tio frågor
från Sverige och att irländska skolan
utsågs till huvudskola och Sandö till
sekundärskola.

Christer/ESX och Jörgen/FJF presenterade, september 2016, ett utkast till
ARISS evenemang för elever och lärare
på Räddningsgymnasiet på Sandö och
Minervaskolan i Ånge. En gemensam
ansökan till ARISS skickades. Med tiden expanderades gruppen att omfatta
även NTI Gymnasiet, Skvaderns Gymnasieskola. Förberedelser och planering
skedde i nära samarbete med ARISS
Skandinavien koordinator samt med
skolorna. ARISS meddelade i mars 2017
att Räddningsgymnasiet på Sandö blev
en av åtta utvalda av 58 ansökta för en
ARISS rymdkontakt.

Dagen före ARISS -18 oktober

Detaljplanering skedde under sex månader från maj. Skolorna med rektorer i
spetsen medverkade. Tema ”Rymden” i
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Febrilt arbete pågick hela dagen att
bygga upp Räddningsgymnasiets aula
till ett NASA-liknande kontrollrum inför
ARISS evenemanget. Flera ljudtester
genomfördes med Irland som hade problem att få ljudnivåerna på plats. Till
slut nås de rätta ljudnivåerna!! Samtidigt
dokumenterar NTI Gymnasiets med
video ARISS skolprojektet.
ARISS dagen den 19 oktober kl
14.49:33 ”Rymdäventyret”
Eleverna tillsammans med lärare, gäster
och media var förväntansfulla när det
var dags att starta 12.30 ”NASA SPACE
CONTROL ROOM, SANDÖ”. Programmet, 2½ timmar, innehåll bl.a. tal,
musik, video ”vardagslivet på ISS”. När
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Irlands teknikstrul med ljudet fortsatte
när eleverna skulle få svar på sina rymdfrågor från astronauten Paolo Nespoli. Ljudåterkopplingen från Irland var
mycket bristfällig, och bara en elevfråga
som hann ställas eftersom ingen ljudåterkoppling hördes från astronauten Paolo Nespoli. Elevernas besvikelse var
mycket stor över att inte få ställa sina
frågor och få svar på grund av den
mycket dåliga ljudöverföringen.
Att få en delad radioförbindelse på 11
minuter med en astronaut från två skolor samtidigt är inte rättvist, främst för
eleverna, ett sådant här stort rymdprojekt är unikt för de fåtal skolor som bli
utvalda. Detta är ju deras stora projekt!
Efter ARISS dagen
Genomgång av händelseförlopp, rapporter och skolornas streamingsändningar
har inneburit att ARISS och NASA ger
eleverna i Sverige en ny möjlighet ev.
mars 2018 för en ARISS rymdkontakt.
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Ordförande har ordet
Utbildning har alltid

varit fokus på klubben för att säkerställa tillväxten.

Om man blickar tillbaka i tiden
och tittar på antal klubbmedlemmar ser tydlig nergång på 20%
på senaste tio år. Naturligtvis är
utbildning inte skälet till nergången utan det finns andra anledningar MEN utbildningens
vikt blir nu ännu mer tydligt. Behovet av nya amatörer är enorm
för hobbyns överlevnad. Jag har
pratat med Jörgen och Christer,
våra utbildare, och fått uppfattning om hur mycket man lägger
ner tid på utbildningen och kommit fram att man lägger enorma
resurser för att få fram 4-5 nyexaminerade amatörer. Antal timmar
per en ny amatör är stor.
Utbildarna har skaffat sig med
åren stor kompentens om teknik
och gamla och nya regler. Man
kan inse att det är inte bara vår
klubb som har på detta sättet.
Dock kan man ställa fundering
om kompetens på olika klubbar är
det samma? Det tror jag inte på
utan det finns stor nationell variation. Finns det något annat sätt
att utbilda framtidens amatörer?

Jag har följd ett tag motsvarande
diskussioner i OH-landet.
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SRAL har tagit fram en ny nationell utbildningsstrategi som erbjuder möjlighet att studera teorin
som online träning. Konceptet
innehåller inledningsvis några
nätlärare som supporterar elever
via nätet med svar på frågorna

ningsmaterial är en fin utmaning.
Kanske är detta framtidens sätt att
säkerställa en alltid tillgänglig,
homogen, centaltstyrd utbildningsmaterial som kräver inte
enorma utbildningsresurser vid
varje utbildningstillfälle men
samtidigt ger total flexibilitet för
elever att göra studier när det
passar bäst och få support via nätet.
Jag tror på att dagens ungdomar
som är skol- och lektionströtta
skulle uppskatta en web-baserad
online studiemodell.

och ytterligare stöd och undervisning.
Man har beslutat att ta 2018 online träning i test.
Som miljö har man valt Moodle
web-lösning.
Testprojektet har mål att har under 2018 ha ca 40 % utbildningsmaterial klar. Genomförandetakten kommer att bero helt på hur
snabbt kan resterande material tas
fram.

Det är just utbildningsresurser
som är den brinnande punkten
hos många klubbar, gissningsvis
finns tiotal klubbar i Sverige som
kan och har resurser att ordna
återkommande utbildningar.
Hoppas att SSA tar i sina funderingar något liknande!

Markku/3LDP

Framtagning av nationell utbild2017-12-19
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Solfläckar

Solfläckar

Just nu känns hur jobbigt som
helst pga att det går bara inte köra
radio. Norrsken i kombination av
brist på solfläckar gör livet surt.
Låt oss denna gång i slutet av period 24 kolla lite närmare dessa
förbannade solfläckar.
Solfläckar är mörka fläckar på
solen som beror på att solen är
något kallare i de områdena pga
en störning i solens magnetfält.
Mycket solfläckar innebär att det
blir varmare på jorden då solen
får mer energi att avge värme.
Solfläckarna varierar i cykler
vanligen 9–13 år. Det finns olika
sätt att försöka räkna fram medelvärden, man brukar hamna mellan
11,05 och 11,09 år.
Man har länge haft svårt att förklara solfläckarna, men numera
anser man dock att de orsakas av
inhomogeniteter i solens magnetfält. Orsakar till dessa är okänd.
Solytan håller ungefär 6 000 °C,
men fläckvis är temperaturen
lägre, omkring 4 000 °C. Det
mörkaste området kallas umbra,
skugga. Vid randen finns ett övergångsområde med temperatur 5
000–5 500 °C, som kallas penumbra, halvskugga. Alla områdena
är i själva verket vitglödande
heta, men temperaturskillnaderna
gör att fläckarna vid jämförelse
med omgivningen syns mörka.
Antalet solfläckar varierar kraftigt
med en cykel om drygt elva år.
Tar man hänsyn till den samtidigt
inträffande polomkastningen finner man att perioden i stället bör
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sättas till det dubbla, något över
22 år. Cykeltiden kan variera åtskilligt från period till period.
Den hittills kortaste noterade perioden var sju år och den längsta
fjorton år. Vi befinner oss nu i
cykel nummer 24 sedan man började räkna solfläckar systematiskt.
De processer i solen, som påverkar solfläckarna styr också de
partikelstrålningar, som sänds ut
från solen, solvinden, Solstrålningen, som även inbegriper röntgenstrålning, styr egenskaperna i
jonosfären i de övre delarna av
jordens atmosfär. Joniseringens
styrka på olika höjd har mycket
stor inverkan på radiovågutbredningen inom vida frekvensområden, främst kortvågområdet. Solfläcktalet är därför en utomordentligt betydelsefull faktor vid
utarbetande av radioprognoser.
Maunder Minimum är en period
mellan 1645 och 1715 då antalet
solfläckar var ovanligt lågt.
Hård klimatet spelade i just dessa

tider viktig roll. 1658 kunde nämligen en stor svensk armé under
Karl X Gustafs ledning tåga över
isen från Tyskland och besegra
Danmark. Enligt en rapport inverkar längden på en solfläckscykel
på jordens temperatur under den
efterföljande solcykeln. Den
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långa cykel 23 förutsäger att temperaturen blir minst 1.0 C lägre i
Norge och Nordatlanten under
cykel 24. I Norge förklarar solfläckscyklerna 25–56% av temperaturökningen under de senaste
150 åren. Motsvarande uppgift
för Nordatlanten är 63–72%.
Det finns relation mellan solaktiviteten,
kosmiska strålningen
och påverkan till klimatet. Ju
högre solaktivitet är, desto svagare blir den kosmiska strålningen.1997 fann dansken Svensmark
att den kosmiska strålningens intensitet även samvarierar med
mängden låga moln i jordens atmosfär.
Bilden visar de observerade korrelationerna, så som de beskrivits
i ett av flera
arbeten som
bekräftat
Svensmarks
observationer.
Moln uppstår
när vattenånga
kondenseras
till vattendroppar. Vattnets övergång från gasfas
till flytande fas underlättas starkt
om det finns någon form av kondensationskärnor som vattendropparna kan byggas upp runt. När
kosmisk, radioaktiv och annan
energirik partikelstrålning passerar genom luft slår den sönder
luftmolekyler till joner. Dessa
joner kan fungera som kondensationskärnor för vatten.
Slutsatsen: Närmaste sju åren
taskig väder och dåliga radiokonditioner !
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Klubbprofil: SM3BYA Gudmund
Det var en kylslagen ( 5 C ) eftermiddag i maj som jag stämt
träff med SM3BYA / Gudmund,
vid nybygget i Östra Trösten,
Bergsjö, Gudmund är född alldeles i närheten och han minns så
väl kafferansoneringen med sina
kuponger efter kriget. Han
minns även att kupongerna var
fina att rita på ! Som så många
andra av oss började radiointresset av att han tillsammans med
pappa lyssnade på mellanvågsbandet på kvällarna. Intresset tog
fart och snart åkte Gudmund, till sina föräldrars lagom stora
förtjusning, runt på bondauktioner för att köpa upp radioapparater.
Efter en del övertalning och snälla föräldrar så inköptes en
Luxor radio med dubbla kortvågsband och det blev till att
lyssna på 60m där välkända DX-stationer, bla. Pingströrelsens sändare IBRA Radio, HCJB i Eqador Vatikanstatens
radio höll till. På 80m kunde man höra gentlemen med välmodulerade AM-signaler umgås med varandra varje morgon
i ” Frukostklubben ” vilket bidrog till intresset för amatörradio.

moon – earth kommunikation ), sedan 2011 främst på 13 cm
bandet.
Under åren har Gudmund bla. hunnit med följande från Kiruna på 144 Mhz, totalt 135 initials” (förstagångskontakter)
med först ca: 350W till 4 st 16 elements yagis och senare med
höjd effekt till 1000W med 3x1000A7 och 3500 V på anoden.
Från Bergsjö körde Gudmund 81 ”initials” med 8 st 21 elements yagis och ca 150 W. Senare höjdes effekten till 800 W
med 2 st 4CX250R i K2RIW-design.
En speciell upplevelse var när ARRL EME-testen på 432
MHz, kördes från Spetsbergen i oktober 2003 med EISCATradarns 32 meters parabol, 350 W och signalen JW/
SM2BYA ! Det blev 135 QSO med 120 olika motstationer
och för samtliga var det första kontakten med JW på 432 MHz
och därmed ett nytt land på EME.

På mellanstadiet, närmare bestämt i 6:an fick Gudmund en
klasskamrat vars pappa var radioreparatör och då öppnade
sig en ny värld av möjligheter. Intresset att bygga resulterade
i att grabbarna byggde en super för 80 m med vilken SSB
och CW kunde tas i mot.
Under gymnasietiden lärde sig Gudmund CW på egen hand
med hjälp av telegrafiband som SM3DYG / Bråk-Olle spelat
in åt honom. Det gick bra, vid certifikatprovet på LV5 klarade han
80 – takten på första försöket och blev så godkänd för A-cert.
Som vanligt var på den tiden så fick man nöja sig med klass
B i ett år, Amatörradiocertifikatet B, blev klart juni 1967 och
samma år köpte Gudmund en surplusmottagare typ R1155 av
SM3AF / Sten i Sundsvall och den 21/6 kördes det första
QSO:t på 80m med en 20 watts kristallstyrd sändare med
6AQ7 som oscillator och det då mycket vanliga röret EL34 i
slutsteget. Efter det det sedvanliga ” provåret” blev så A cert
klart i juni 1968.
Men redan tidigt var det de höga frekvenserna, VHF och
uppåt, som lockade och det blev först en hel del körande på
144 Mc samtidigt som studierna i Uppsala tog vid och drömmen om att bli radioastronom började ta form. Gudmund
kom av en tillfällighet att i stället börja doktorera i kärnfysik, men för mycket universitetspolitik i samband med att
doctorsexamen blev klar våren 1979 gjorde att han sökte och
fick jobb som forskare IRF ( Institutet för rymdfysik ) i Kiruna, där han blev kvar till 2012. Under den tiden var han
”utlånad” till EISCAT, mellan åren 1981 och 2008, först som
stationschef på EISCAT:s Kirunastation och sedan som ”
Deputy Director ” och teknisk chef för organisationen.
Under de arbetsverksamma åren flöt arbetet och amatörradiohobbyn delvis i hop och Gudmund var bland annat tekniskt
ansvarig för designen och bygget av EISCATs radarstation
på Spetsbergen som togs i drift 1996.

Bild 1: EME-antenn

Parabolen och vridbordet sedda
bakifrån. Azimutmotorn är en
vanlig trefasmotor med växellåda. ( 180 grader på 2 minuter ).
Elevationen sköts med en lång
linjäraktuator.
För att balansera antennen används 2 gamla vattenpumpar som
motvikter.
Antennen används f.n enbart för
månstudstrafik på 13 cm bandet,
dvs 2,3 GHz. Som bekant är det
bandet i riskzonen för att helt tas
bort som amatörband i Sverige;
utan specialtillstånd får vi idag
bara använda max 100 mW i segBild 2 Parabolen och vridbordet
mentet 2400 – 2450 Mhz.
Gudmund har tillstånd till högeffekt, 500 W för EME inom
2304 MHz – 2304,2 MHz och 2320 – 2320,2 MHz. Han kan i
dag lyssna på båda bandsegmenten samt även runt 2302 MHz,
där VK har sitt 13 cm – band.
Ytterligare en mottagare finns för det japanska EME-bandet
på 2424 MHz, som Gudmund använt för att köra de sex Japaner som finns på 13 cm – bandet.

Gudmunds stora intresse är i dag månstuds EME ( earth –
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Bild 1 Visar Gudmunds nuvarande
EME-antenn: en gammal Siemens 3
-meters länkparabol som i sitt tidigare liv tjänstgjorde på ca: 4 GHz.
Den är utbyggd med kycklingnät till
3,8 m. Azimutvridbordet kommer från en gammal
luftvärnspjäs och är kraftigt överdimensionerat. Bordet vilar på ett betongfundament som innehåller 9
kubik betong. Bordet inköptes av
SM5CFS som använde det till sin
7,5 meters parabol, ett hembygge,
som användes på 1296 MHz. I affären ingick även delarna till denna
antenn som nu ligger nedplockad
och vem vet den kanske återuppstår
på sin gamla plats i framtiden.
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(Forts. på sidan 5)
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Klubbprofil: SM3BYA Gudmund
Som matarantenn används en
s.k septummatare med chokering och 2 portar dels högercirculärt och dels vänstercirkulärt
polariserade vågor. Den ena
porten för sändning och den
andra för mottagning.

frekvens blandas upp till 144 MHz.
Ett trackingprogram i datorn ger värden på körbara stationer
och månenes lägen hos Gudmund respektive hos den tänkta
motstationen. Denne måste ju ha månen ovanför sin horisont

I skärmboxen under mataren
finns preamp och skyddsrelä
för denna. Mellan portarna är
det ca: - 20 dB isolation vilket
dock inte räcker, så därför ett
relä.
Transverter 144 MHz – 2,3
GHz ( upp resp. ner konverter )
finns på vridbordet.
Bild 3: Matarantenn

Bild7: Trackingprogram i datorn

för att en kontakt skall vara möjlig.
Grundfrekvensen 28 MHz blandas upp till 144 MHz och sedan i en transverter en uppblandare och en nedblandare) tillsammans med en LO (lokaloscillator) till 2304 MHz.
Transvertern ger ca: 2w vilka matas in till ett slutsteg, vilket
ger ca: 300 W.
Antennen i microvågshuvudet sänder med cirkulär polarisation, den utsända radiovågen sänds ut högervriden, träffar reflektorn bak i huvudet, blir vänstervriden, reflekteras i parabolen, blir högervriden, träffar månen, blir vänstervriden, reflekteras i parabolen, blir högervriden, träffar reflektorn bak i huvudet och blir vänstervriden. Det är skönt att vara Centerpartist !
Hittils är 65 ”initials” körda på 2,3 GHz, vilket motsvarar ca
35 % av dom som varit aktiva på 13 cm under den tid som
Gudmund varit aktiv på bandet. Alla kontinenter utom Afrika
är körda, så nu är jakten på ZS6ME i full gång.
Bild4 :Transverter

Bild5 :Effektsteg 13 cm

När Gudmund skall köra på 13 cm så bär han ut PA:t , ett
Ericsson – effektsteg (bild5) för 3G basstationer och ställer
det på vridbordet. Detta ger en ca: 4 m lång kabel mellan PA
och matarantennen. Gudmund har så ca: 200 W kvar. Path
loss är ca: 280 dB. Sänd resp. mottagnings signalen, 144
MHz, går på coax in i schacket.
Inne i schacket har Gudmund transeivern för 28 MHz vars

Allt är kört på CW ” de digitala moderna får anstå tills jag blir
döv ” säger Gudmund, som för närvarande bygger på ett PA
för 3,4 GHz och samlar grejor för 5,7 GHz.
Som om de projekten inte räckte så finns en komplett rig för
1296 MHz men den får stå på tillväxt så länge de andra banden är öppna för oss amatörer.
Ibland, när andan faller på så är också Gudmund en ” riktig
amatör ” och kör CW på kortvågsbandet 7 MHz, där länder
borta i Oceanien prickas av ett efter ett via long path och i
greyline.
Intervjuare. SM3EXM / Erik.
Med behövlig hjälp av Gudmund själv.

Bild6: Transeivern för 28 MHz
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Teknikspalt—Morgain antenn goodies från 60-talet

Amatörradion förra seklet experimenterade mycket mer
än idag. Idag beställer amatör sin antenn från nätet vilket
är helt OK, ”time is money”! Det finns dock en hel intressanta gamla antenndesign som kan vara värda att
testa. I dag finns tillgänglig ett antal fina mätinstrument
som hjälper i antennbygge så som klubbens Rigrexpert
AA-600 antennanalysator. Så låt oss kolla en intressant
antenn som passar väl för dagens tomter. Har Du fått in
en 80-meter dipol på din tomt kan detta vara något för
Dig, nämligen Du kan få 160 meter på samma längd.

Byggråd
För konstruktionen skaffa vanlig installationskabel;
varje ben är 56,50 meter lång. Trådarna dras genom
isoleringsplattan. Centralplattan är 11x11 cm och hålen anpassade till trådtjockleken. I mitten av plattan
skall finnas hål för koaxialkabeln.
För avståndsstyckena används 18 stycken distanser ,

Morgain antenn för 80 och 160 m.
Antennen som beskrivs här är en dualband antenn för 80
och 160 m. Dess totallängd är 37,60 meter, har utformats
så att 160 m kalibreringsstege har eliminerats.
Som antenntråd används vanlig kopplingstråd. Kalibreringen på 80 meter görs med tråd som kortsluter yttersta
trådarna ca 30 cm från slutet av varje ben som är 18,80
meter lång.
För 80-meters resonanskalibrering ta två 15 cm långa
trådar och försök ”glida” längs yttersta trådar och haka
fast tråden enligt värden i som beskrivs i ritningen; resonansen ska vara mellan 3635 och 3715 Khz, med en
Max SWR 1,5: 1 och, för 160 m, från 1840 till 1850
Khz, 1,1: 1 (se grafisk design); om annan resonanspunkt
önskas på 80 m du måste flytta några centimeter mot
ytterpunkterna eller mot antennens mitt, för att korrigera
kurvan på SWR, men inte för mycket, annars skulle det
påverka värden 160 meter.
När kortslutningar är bestämda segla punkterna med lite
färg eller silikon.
Morgain antennen är balanserad och har en impedans på
ca 50 ohm och bör därför drivas med symmetrisk anpassning eller genom 1:1 balun med koaxialmatning,
som är obalanserad.
Det är ingen tvekan om att antennen kommer att ge
mycket bra SWR-förhållanden om det noggrant kalibreras.
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var och en med ett mellanrum på ca 1,90 meter och
med måtten 1,6x11 cm t.ex. PVC-plaströr. Distanserna
skall ha tre hål på av tråddiameter, 9 cm mellan hålen
plus en i mitten.
För änderna konstrueras två ändstycken med stark
material. Håltagning som avståndsstycken dvs 9 cm.
Antenn hissas upp med lämplig lina fastställt till ändstycken och till masterna eller trä. Se till materialet till
ändstycken är hållbar.
Lycka till med projektet!
sm3ldp@ssa.se
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Visste Du att...
Funderar Du ta bilen till resa till ut till världen och kanske hälsa
dina QSO kompisar, då kan det vara bra att känna till vissa speciella trafikregler:

• I Japan är det olagligt att åka med om föraren är onykter.
I Japan kan också få böter om din bil skvätter smutsigt
vatten på en fotgängare.

• I Tyskland är enda giltiga skälet att stanna på autobahn punktering. Bensinstopp är förbjudet, du är skyldig att ha tillräckligt
med bensin.

• I Singapore får en förare inte komma närmare än 50 meter från en fotgängare?!?!

• I Ryssland, Vitryssland och Rumänien kan du få böter om du
kör en smutsig bil.

Det finns en del lagar som visserligen är bra att veta, men
kanske inte helt nödvändiga att memorera eftersom de är
väldigt märkliga…
• I Schweiz kan du inte tvätta bilen på söndagen.

• I Spanien måste du som har glasögon ha ett extra par glasögon
i bilen hela tiden, även om du redan bär ett par.

• I Denver, USA, får du inte köra en svart bil på söndagar.

• På Cypern kan du få böter om du äter eller dricker under bilkörning.

• I Kalifornien är det förbjudet för kvinnor att köra bil i
morgonrock.

• I Estland är förbjudet att köra om en spårvagn som har stannat
för att ta upp eller släppa av passagerare.

• I San Francisco är det olagligt att torka bilen med använda underkläder.

• I Estland, Lettland, Litauen, Polen, Albanien, Bosnien, Makedonien, Rumänien, Bulgarien, Moldavien, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Grekland och Turkiet ska en brandsläckare finnas
i bilen.

• I Eureka, USA, är det olagligt att lägga sig och sova på
vägen.

• I Wien, Österrike, är det helt förbjudet att använda biltutan.
• I Slovenien får man inte tuta i närheten av sjukhus. I Slovenien
får du heller inte blinka när du kör in i en rondell, däremot
måste man blinka när du kör ut ut rondellen.
• Cyklar får inte transporteras på baksidan av bilen i Portugal.
• På Island får man inte köra utanför markerade vägar eller leder.
• I många länder i Europa är det förbjudet att köra om bussar
och spårvagnar som stannat för att släppa på eller av passagerare.

• I Massachusetts, USA, får man inte köra bil med en gorilla i baksätet.
• I Alaska är det förbjudet att spänna fast husdjur på biltaket.
• I Dublin, USA, är det olagligt att köra genom en lekplats.
• I Glendale, USA, är det förbjudet att hoppa mellan bilar i
högre farter än 103 km/h.
Don't even think about it! (I Alabama)
• I Florida måste du betala för parkeringen i Florida – när
du parkerar din elefant.

• Även reflexväst krävs i många länder. I Frankrike måste det
finnas reflexvästar till alla som färdas i bilen.

• I Manila, får du inte köra din bil på måndagar om registreringsskylten slutar med 1 eller 2.

• I Spanien, Turkiet eller Cypern måste du ha två varningstrianglar i bilen. I Norge, Slovenien, Kroatien, Serbien, Montenegro och Makedonien måste du ha två varningstrianglar om du
kör ett fordon med släp. I Slovakien, Slovenien, Bosnien, Montenegro och Makedonien krävs bogserlina.

• I Alabama, är det förbjudet att köra bil barfota eller med
ögonbindel.

• I Slovakien, Slovenien, Albanien, Spanien, Bosnien, Kroatien,
Serbien, Montenegro, Makedonien, Turkiet, Ryssland och
Frankrike krävs extra glödlampor i bilen.
• Det är förbjudet att prata i mobiltelefon i alla europeiska länder – utom Sverige.

Knäppa trafikregler i Sverige
Det finns förstår även svenska regler på de internationella
listorna över knasiga trafikregler:
• Datumparkering. När man inte får stå parkerad vissa datum eller tider, oftast på grund av gatsopning eller
snöplogning. Jättekonstigt...
• Vid körning måste strålkastarna alltid vara på. Alltid,
även när det är ljust. Det är tydligen också jättekonstigt.

• På motorvägar i Italien måste vänster blinkers vara påslagen
under hela omkörningen.
• I Kroatien får barn under 12 år inte sitta i bilens framsäte, inte
ens i barnstol.
• I Österrike, Schweiz och Liechenstein är det förbjudet att åka i
nedförsbacke med avslagen motor eller med växellådan i friläge. Anledningen är att bromsarna i sådana situationer slits hårt
och kan sluta fungera.
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Annonserade DX-speditioner Januari– Mars

2018
Datum fr.o.m

Datum t.o.m

Plats

Call/prefix

QSL via

Info

January
2018 Jan01

2018 Jan31

So Shetland Is

RI50ANO

LotW

HF

2018 Jan10

2018 Jan23

Jamaica

6Y6J

LotW

Club Log

2018 Jan10

2018 Jan24

Panama

HP

AA4NC

2018 Jan21

2018 Jan27

St Vincent

J88PI

GW4DVB

2018 Jan24

2018 Jan30

Aruba

P4

2018 Jan24

2018 Feb19

Guatemala

TG9

VE7BV

40 20 17 15 12m; holiday
style operation

2018 Jan25

2018 Mar14

Bouvet I

3Y0Z

N2OO

160-10m; tentative dates

2018 Feb01

2018 Feb07

Papua New Guinea

P29VXG

LotW

160-30m; CW; focus on
160m for EU and NA;

2018 Feb01

2018 Feb15

Panama

HP8

LotW

HF; CW SSB + digital;

2018 Feb01

2018 Feb28

Senegal

ON4AVT

20m; PSK SSB; 100w;
holiday style operation;

2018 Feb13

2018 Feb21

Palau

T8

Home Call

World War II Commemorative DXpedition

2018 Feb21

2018 Feb28

Mariana Is

KH0

Home Call

World War II Commemorative DXpedition

2018 Feb23

2018 Mar16

Rotuma

3D2EU

DK2AMM

160-10m; CW SSB + digital

2018 Mar01

2018 Mar08

Hawaii

KH6

Home Call

World War II Commemorative DXpedition

2018 Mar02

2018 Mar15

Easter I

XR0YD

TBA

160-10m; CW SSB RTTY
FT8; 3 stations

2018 Mar02

2018 Mar19

Vanuatu

YJ0GB

M0OXO

HF; multiple modes

2018 Mar05

2018 Apr04

Sint Maarten

PJ7AA

LotW

80-10m, incl 60; CW SSB +
digital

2018 Mar10

2018 Mar17

French Polynesia

TX5X

LotW

HF; mainly CW, perhaps
some SSB JT9; 100w;

2018 Mar09

2018 Mar17

Macao

PP1CZ

80-10m, perhaps 160m; 3
stations

2018 Mar10

2018 Mar20

Spratly Is

9M0W

YT1AD

160-6m; CW SSB + digital

2018 Mar21

2018 Apr03

Malawi

7Q7EI

40-6m; mainly SSB
focus on 160 80m for JA
and Asia

February

6W

March

XX9

160-10m; SSB CW RTTY

Källa: http://www.ng3k.com/misc/adxo.html
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Ett och annat
SK3BG Styrelsenytt
Beslut från Styrelse

SK3BG:s styrelse har beslut att driva
del av sin verksamhet i projektform.
Följande fem projekt har besluts att
köras under 2018:
1. Utbildningsprojekt på vår och
höst 2018.
2. Portabeltest Vår och Höst 2018
3. SF3HF läger
4. Amatörradions dag 6:e juni 2018
5. SK3BG Framtidskonferns 2018
Framtidskonferens syfte är kartlägga de hotbilder som finns
inom hobby generellt och LOKALT.
Styrelsen efterlyser personer som är
intresserade av att delta i projektarbete.
Styrelsen har diskuterad att starta HF
-sektion. Har Du intresse att driva
eller på något annat sätt aktivt bidra
kontakta valberedning eller skicka
mail till valberedningen@sk3bg.se.

DX-aktuellt
DX-ing – hobbyn att
lyssna på radio från hela
världen
Denna spalt är ny i QRX och kommer
att finns inledningsvis sporadisk beroende på intresse.
Att lyssna på utländska radiostationer,
gärna så avlägsna som möjligt, är vår
spännande hobby. Vi lyssnar oftast på
kortvågsbanden men det är också mycket populärt att försöka avlyssna effektsvaga och i många fall mycket avlägsna
radiostationer
på
mellanvågsbandet. Under vissa perioder går det också
att höra långväga stationer på FMbandet.
Tre mellanvågsstationer kommer att
starta i den danska huvudstaden 2017
Den spännande nyheten kommer från
nyhetssajten Ydun’s Medium Wave
Info.

kommer att brukas: 846 kHz med 300
Watt, 927 kHz (också med 300 Watt)
samt 1440 kHz. På 1440 är inget ännu
bestämt om effekt, men maximalt tillåtet
är 0,5 kW, vilket gör dem alla till möjliga DX-fångster här i Skåne.

DX-lyssnanrna är på väg också att
hitta
störningsfria
platser och köra SDR
-radio.
Kiwi-testet i Parka
framgångsrikt
genomfört.
En Kiwi-mottagare inkopplad på lyssnaranläggning i Parkalompolo. Den var igång från kvällen den 1
november till morgonen den 7 november. Kiwin har inget bra statistikverktyg
för att hålla reda på hur den används,
men lite manuell monitorering ger en
indikation på att mellan 25 och 50 olika
användare var inne och använde den
under
provperioden.
Det undersöks nu möjligheterna till en
mer permanent Kiwi-lösning.

Även om informationerna än så länge är
knapphändiga vet vi att två av stationerna kommer att sända musik medan den
tredje blir en talkanal. Dessa frekvenser

Hörd på mellanvåg
Frekvens

Tid

Land

Station/Anm

1125

2100

CHN

Wuhan Jingji Guangbo,

518

1846

CHN

XSG Shanghai 11Q

960

0800

USA

WERC Birmingham AL

970

0800

USA

WKHM Jackson MI

920

0800

USA

WOKY Milwaukee WI

Styrelsemöte på 2018
Under år 2018 hålls styrelsemöten
normalt andra måndagen i varje månad, med uppehåll under juli och
augusti.

1540

0630

CAN

CHIN Toronto ON

1520

0630

USA

WWKB Buffalo NY

1460

0601

CAN

CJOY Guelph ON

1620

0600

CUB

Radio Rebelde

Följande datum gäller
• 8:e januari
• 12:e februari
• 12:e mars
• 9:e april
• 14:e maj
• 11:e juni
• 10:e september
• 8:e oktober
• 12:e november
• 10:e december

1310

0600

USA

WCCW Traverse City MI

1380

0600

USA

WPHM Port Huron MI

1440

0500

USA

WMAX Bay City MI

1300

0459

USA

WOOD Grand Rapids MI

1310

0445

USA

WDTW Dearborn MI

1060

0200

MEX

XERDO Reynosa TA

1340

0200

USA

WXFN Muncie IN

1200

0200

USA

WMUZ Taylor MI

Styrelsen har bestämt att under 2018
skaffa en ny HF-radio. Anledning till
detta är att den nuvarande radio ger
inte möjlighet att köra digi-mode,
mode som verkar intressera nya
medlemmar, framför allt unga medlemmar.

QRX nr 4 2017

2017-12-19

9

Tis 30 jan Hands-on D-Star, DMR, Pi-Star
Lennart SM3EFS ger hands-on för
digitalmod. Ta med Din radio så
uppdaterar vi den.
Välkommen! VHF/UHF sektionen
——————————————–—–———————
Tis 2 feb Träffkväll
Kom och fika med likasinnade,
kolla tidningar och delge dina
erfarenheter.
Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen!
——————————————–—–———————
Tis 13 feb Hans SM3TLG Berättar om sina
resor i
världen

VÅRROGRAMMET
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.

Kom och lyssna spännande föregrag om en extraordinärie QTH.
Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen!
——————————————–—–———————
Tis 20 feb 160 m vertikal.
Tord/SM3EVR och Erik SM3EXM
ger sina erfarenheter om vertikalen som är i drift i Bergsjö.
Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–———————

Tis 2 jan Mellandagsmeeting

Tis 27 feb Kravframställning av SK3BG:S
nya HF radio

Kom och berätta om dina hårda
paket.

Styrelsen har bestämt sig att
klubben skall ha en modern radio.
Kom ställ krav.

Välkommen Styrelsen
——————————————–—–———————

Välkommen! Styrelsen

Tis 16 jan Säsongstart

——————————————–—–———————
Tis 6 mars Träffkväll

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

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

Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen!

Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen
———————————————-—–—————–——

——————————————–—–———————

Tis 23 jan Analys av SM3AF:s logg

Tis 13 mars Asta och annat stoft.

Markku/SM3LDP analyserar silentkey Sten/SM3AF:s loggbok
från hans första år som amatör.

Asta SM3 berättar oss om rymdpartiklar och annat stoft som
finns i rymden.

Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen!

Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen!
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Fre–sön 4-5 maj SH3HF

Tis 20 mars Årsmöte
SK3BG:s ordinarie årsmöte.

Årets höjdpunkt SF3HF.

Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–———————–—Tis 27 mars Presentation av SK3BG rigg alternativ

Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–——————–Tis 15 maj Vårens DX-film

Arbetsgruppen har jobbat och vaskat
fram ett antal alternativ för klubbens
nya HF-radio och presenterar de.
Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–—————–—-——
Tis 4 april Expedition Bouvet—hur gick det?
Vi får rapport om hur det gick med
årets DX-expedition.
Välkommen! Klubb- och medlemsvård
sektionen
——————————————–—–———————–—Tis 10 april Antennmätning i praktik och teori
Christer SM3ESX och Erik SM3EXM
berättar sina erfarenheter om antennmätning.
Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen
——————————————–—–———————–—Tis 17 april Analysera Signalkvalitet på olika
tranceisers
Tord SM3EVR och Classe SM3GSK tar
med sig utrustningar och transceivers
och labbar med radion.

Tord SM3EVR visar höstens spännande DX-film.
Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–——————–Lör 20 maj SSA Portabeltest
SSA:s portabeltest
Erik/EXM i Bergsjö.

körs

hos

Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–——————–Tis 22 maj Rapport från SSA Portabeltest
Erik/EXM rapporterar hur gick det med portabeltest i Bergsjö.
Välkommen! Styrelsen
——————————————–-–—–————–—
Tis 29 maj Kvartalsmöte 2
Kvartalsmöte nr 2 . Gör Din röst
hörd
Välkommen! Styrelsen
——————————————–-–—–—————–
Tis 5 jul Inför amatörradions dag
Förberedelser inför amatörradions dag .

Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen
——————————————–—–———————–—24 April Inför SF3HF

Välkommen! Styrelsen
——————————————–-–—–————–—
Ons 6 juni Amatörradions dag

Förberedelser inför årets höjdpunkt
SH3HF läger på Hemsö.

Preliminärt kommer SK3BG
att ställa ut i centrum på den
gröna ytan vid Vängåvan och
Esplanaden medsedvanlig setup.

Välkommen! Sambands sektionen
—–—-————————————–—–———————Tis 8 maj Elsäkerhet nya regler
Tomas SM3MEH kommer att presentera nya regle i elsäkerhet och vad
som gäller för oss.

Välkommen! Sambands sektionen
——————————————–-–—–—————–
Tis 12 juni Säsongavslutning
Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trevlig samvaro i
klubblokalen.

Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen
—–—-————————————–—–———————Tis 1 Maj Presentation av valt ny HF rigg till
SK3BG

Välkommen! Styrelsen
——————————————–-–—–—————–
Tis 3 jul Sommaröppet på SK3BG

Arbetsgruppen presenterar förslag till
klubbens nya HF rigg.

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

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

Välkommen! Styrelsen
—–—-————————————–—–——————
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:
Tid:
Plats:
Program:

Tisdagen den 20:e mars 2018
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 och pass 1
20-21 januari
Pass 2
10-11 februari
Pass 3
10-11 mars
För mer information Se hemsidan
www.sk3bg.se.
Plats:
Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön.

Utbildningskassens innehåll:
•
Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning
•
Trafikhandboken
•
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
•
Med mera
•
Block och penna
Information/Anmälan

Kursavgift:
1000 kronor (vid 8 deltagare)
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.

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

Deltagarantalet begränsas till 8
personer.

Jörgen Norrmén, SM3FJF
sm3fjf@ssa.se

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.

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.
QRX nr 4 2017
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•
Avgift för prov och utskrift
av certifikat tillkommer efter avslutad utbildning.
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Följ oss på hemsidan och
Facebook

QRX som pdf
På klubbens webbplats
www.sk3bg.se kan du hämta
hem klubbtidningen som en pdffil. 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
www.facebook.com/sk3bg
Email: SM3LDP@comhem.se
QRX nr 1/2018 kommer att
tryckas i mitten av april månad.
Manusstopp är torsdag den
22 mars 2018.

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

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
mail
mats.danielsson@nbv.se
Tack för att du stödjer
klubbens verksamhet.

Klubbens bankgiro är

178-8298

Sambandssektion
SM3MEH/Tomas
VHF/UHF Sektionen
SM3EFS/Lennart Lind

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

Grattis

Klubb och medlemsvård
SM3EXM/Erik

STYRELSEMÖTEN
Under år 2017 hålls styrelsemöten normalt andra måndagen i
varje månad.

Februari
SM3ESX
leby

Christer Byström, Kviss-

Får du inga mail från mig?
har jag inte din mailadress.

50 år

Februari
SA3BJP

Magnus Persson,Ånge

Nya Signaler
SA3EEE, Erik Hedlund, Bjärtrå
SA3LKE, Sofia Pahlin, Sollefteå
SA3TVB, Valentina Toninska,
Härnösand
SA3TON, Anton Åhlander,
Härnösand
SA3???, Sanna Wedin, Husum

med QSL-märke

JAG SAKNAR DIN
MAILADRESS

70 år

Mail: hq@sk3bg.se
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BINGOLOTTO

SA3SVK, Sven-Erik Sjödin, Njurundas
SA3EKN, Eric Tjernberg, Matfors
SA3XEL, Axel Antonsson, Sundsvall
SA3ZAZ, Ulf Strömberg, Härnösand
SA3KUD, Daniel Karling, Sundsvall
SA3MTS, Mats Norling, Sundsvall

2017-12-19

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
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