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SK3BG:s ordinarie årsmöte hölls 20 

mars. Styrelsen för 2017  gavs ansvars-

frihet. Nedan en kort sammanfattning 

om klubbens verksamhet samt  styrelse-

sammansättning inklusive funktionärer. 

Styrelsen har hållit 10 styrelsemöten, 3 

kvartalsmöten samt ett årsmöte. 

Klubb och Medlemssektionen: 
Under 2017 har sektionen deltagit 
och varit drivande  i ”SSA - Ama-
törradio i skolan 2015 - 2017” 
projektet. 
Totalt har det blivit 9 nya amatörradio-

certifikat från Räddningsgymnasiet 

Sandö. 

ARISS projektet, Räddningsgymnasiet 

Sandö, Minervaskolan Ånge, NTI Gym-

nasiet Sundsvall, Skvaders Gymnasie-

skola Sundsvall gjorde ett försök att få 

kontakt med ISS. (den internationella 

rymdstationen). Stora problem uppstod i 

kommunikation med kontaktpartnern 

den irländska skolan, och överföring till 

ISS blev ner kopplad. Nytt försök görs 

2019 i mars. 

Två parallella amatörradioutbildningar 

på klubblokalen SK3BG  resulterat i sju 

amatörcertifikat.  

 
Sektion Samband : 
Under 2017 har Sektion Samband med-

verkat vid en rallytävling i Hudiksvall, 

plockat ner en 30 meters mast med kur i 

Hammarstrand och kört hem den till 

Njurunda, påbörjat ombyggnad av de 

nya verkstads- och möteslokalerna i 

sambandsgaraget, bistått kommunens 

socialkontor med radioresurser vid olika 

ungdomsevenemang, medverkat med 

resurser under Hemsölägret SF3HF, 

ansvarat för logistik och etablering vid 

amatörradions dag/Nationaldagen 6 juni 

vid Stora Torget Sundsvall, medverkat 

vid ett möte om krisberedskap hos 

Räddningstjänsten, medverkat vid två 

träffar med Säkerhetsnätverk Sundsvall, 

arrangerat ett studiebesök hos Polisens 

RLC i Umeå, genomfört mastvagnsskola 

vid klubblokalen samt haft en mycket 

trevlig julavslutning i sambandsgaraget.  

VHF och UHF sektionen: 
 

Har under året genomfört ett antal 
underhållsarbeten och nyinstallat-
ioner av klubbens repeatrar. 
Tagit fram en ny hemsida. 
Medverkat vid SF3HF, amatör-
radions dag och portabeltester. 
 
HF sektionen: 
Under hösten påbörjade HF-sektionen 

sitt arbete tf. sektionsledare har 

SM3EXM / Erik varit. Under året har 

sektionens medlemmar kört över 45000 

loggade QSO:n.Contestaktiviteten har 

under året varit mycket livlig genom 

SM3LIV / Ulla och SM3CER / Janne 

och resulterat över 28.000. 

QSO:n. I samarbete med SI9AM i Uta-

nede har en SDR mottagare satts upp 

med en loopantenn. 

Inför 2018 skall klubben utvärdera möj-

ligheten att köpa en ny klubbstation med 

siktet inställt på de digitala moderna 

 

 

Utskick från:  SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall 
Besöksadress:  Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall 
Kontaktpersoner: Ordförande: Markku Koskiniemi SM3LDP 072 - ?216 52 52 
 Sekreterare: Erik Edblad SM3EXM 070 - 843 29 65 
 Kassör:  Mats Danielsson SM3KDY 073 - 021 17 97 
 
Email: hq@sk3bg.se  Webbplats: www.sk3bg.se Bankgiro: 178-8298  Facebook.com/sk3bg 

QRX våren 2019 

Snart årsmöte, detta beslutades vid årsmötet 2018 
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Klubb och medlemsvård: 

Mycket arbete har lagts ner på att 

kunna erbjuda våra medlemmar ett in-

tressant och varierande program på 

våra tisdagsträffar.  

Vi har haft 46 tisdagsträffar på klubb-

lokalen under året med 15 besökande i 

snitt. Lite drygt 600 besökare ! Unge-

fär 10 % av våra medlemmar kommer 

på träffarna. Detta är en ökning från 

föregående år. 

Traditionsenliga säsongsavslutningar 

med lotterier och film. 

SK3BG - nytt på 2m har lästs upp efter 

SSA - bullen på söndagar. Klubbens 

kassa är tack vare vår sparsamma kas-

sör fortsatt stabil och ger oss möjlig-

heter att ligga i framkant materiellt. 

Externa aktiviteter: 

Under våren arrangerade klubben för 

sjunde året i rad ett veckosluts radiolä-

ger på Havstoudd, Hemsö. Det var ett 

20 tal radioamatörer som träffades, åt 

gott och körde radio. Under lördagen 

var det ca:35 besökare som lyssnade på 

föredrag och guidades runt i anlägg-

ningen. 

Portabeltest våren kördes från Bergsjö, 

SM3EXM:s och XYL:s Merens som-

marstuga. Det åts hamburgare-buffé på 

bryggan i det strålande vädret och kör-

des radio. 

Amatörradions dag i närheten av stora 

torget i Sundsvall blev en succé med 

många besökare. 

Portabeltest hösten kördes från 

SM3LDP / Markkus sommar QTH i 

Torpshammar. 

Vi blev bjudna på frukost och en kor-

tare promenad ner till älven där 

Markku satt upp  IC 7300 kopplad till 

en 200m långvajer. S mätaren stod på 

S0-S1 utan signal ! Trots det fina QTH som erbjöds så var kon-

ditionerna mot oss den här helgen. 

Sammanfattning: 

Verksamheten har väl korrelerat mot ”Verksamhetsplan 2017”. 

Verksamhetens Centrala mål får anses nästan uppfyllt, besöks-

statistiken är på väg upp. Klubbens organisationsschema har 

visats sig ge en bra överblick över SK3BG-s struktur och sty-

relsen har påbörjat arbetet med dokumentet  

”Rollbeskrivningar” som skall ge en klargörande bild över 

olika styrelsemedlemmarnas och funktionärers ansvarsområ-

den. 

 

De 2 dokumenten skall tillsammans med klubbens stadgar ses som 

en vägledning för styrelsens arbete. 

Den viktiga klubbekonomin har förvaltats på ett föredömligt vis och 

utgör en grund för klubbens verksamhet. 

En SDR mottagare är i bruk och får ses som ett första steg mot den 

alltmer datorstyrda amatörradion.  

Valberedningen föreslagna styrelsen funktionärer fastställdes enligt 

följande:  

 
• Ordförande Markku/SM3LDP 
• Sekreterare  Erik/SM3EXM          
• Klubb och medlemsvård    Erik/SM3EXM 
• Kassör  Mats/SM3KDY 

  
• Ledamot  Tord/SM3EVR 
• Ledamot  Clas/SM3GSK 
• Ledamot/HF-Sektionen    Erik/SM3EXM 
• Ledamot/VHF/UHF-sektion Lennart SM3EFS 
• Ledamot/sambands-sektion Tomas/SM3MEH 
• Revisor Emerenciana Kjörsvik 
• Revisorsuppleant  Gudmund/SM3BYA 
 
Funktionärer: 
 
• Ansvarig QSL sorterare    Sten/SM3NXS 
• Stf QSL sorterare  Magnus/SM33VAC 
• QSL och diplommanager  Erik/SM3EXM 
• Stationsföreståndare  Tord/SM3EVR 
• Radiotrafikansvarig  J an-Erik/SM3CER 
• Repeateransvarig  Lennart/SM3EFS 
• Digital Radiokommunikation  Lennart/SM3EFS 
• Representant i SI9AM:s styrelse     Lennart/SM3EFS  
• Stf. rep. i SI9AM:s styrelse  Markku/SM3LDP 
• Valberedning  Gudmund/SM3BYA  
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Ordföranden har ordet :  

Styrelsen gav 2018 HF-sektionen i uppdrag att un-

dersöka marknaden för en modern klubbstation. 
Bland de uppställda kriterierna kan observeras:  
 
Att: transievern skall vara en SDR ( SoftwareDe-
finedRadio ) för att säkerställa framtida uppdatering-
ar av radions specifikationer. 
 
Att: kunna köra remote så att våra medlemmar kan 
köra klubbstationen från en dator hemifrån. 
 
Att :kunna ta mot och att köra digitala moder. 
 
Att: det fanns support och en stor comunity att råd-
fråga. 
 
Valet föll ut på FlexRadio och vi började att söka på 
DX-Radio efter en ”Maestro Smart Console”, som 
vi hittade och köpte. Under tiden som sökandet efter 
en transiever pågick byggde vi upp en miljö för 
klubbstationen att verka i. Tack vare stort tillmötes-
gående från SM0SHG / Adde Tjernberg fick vi 
koppla upp Maestron mot hans FLEX6700 nere i 
Dalarna. 
 
HF sektionen startade en SKYPE grupp ”SK3BG 
Flex 6500” och började lyssna i SM0SHG:s tysta 
miljö. 
 
Efter tips från Adde fick vi så köpa en FLEX6500  
som nu är bofast i klubblokalen och kopplad till våra 
antenner. I dag har klubben mellan fem och tio 

klubbmedlemmar som regelbundet kör på vår nya 
klubbstation.  
 
SK3BG:s medlemssektion med utbildarna 
SM3FJF / Jörgen och SM3ESX / Christer” har 

startat en utbildning av den nya klubbstationen. 
 
Styrelsen har fastställt som en framtid mål att 
hitta störningsfri  miljö åt FLEXen. 
 
Ta möjligheten och prova klubbens nya radio, det 
är inte svårt, finns det några tveksamheter kon-
takta gärna Jörgen, Christer eller Erik. 
 
Övrig info: 
https: //www.flexradio.com 
https://www.flexradio.com/downloads/flex-6500-
review-qst/ 

SK3BG:s nya klubbstation. 
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En dramatisk förändring har in-

träffat i amatörvärlden med digi-
tal kommunikation på HF-
banden. En ny digimod ha till-
kommit, FT8. Nymodigheter ifrå-
gasätts alltid och så även nu ! Hi-
storiskt minns vi att när SSB kom 
så SÅLDE  ! En del amatörer sina 
stationer.  När RTTY, PSK31 etc 
kom tyckte många att det var de-
finitiv inget att ha och att det för-
störde hela hobbyn och så klart 
stormar det kring runt FT8. Inte 
minst pga. att man har i WSJT-X 
mjukvaran semiautomatiskt mode 
där QSO körs automatiskt klart 
och det behövs endast ”ENTER” 
för att logg föra QSO och det 
finns FT8 robotar som möjliggör 
kontakter, loggning helt automa-
tiskt utan ”operatörens” närvaro. 
Detta kommer att medföra   dis-
kussioner på myndighetsnivå och 
amatörnivå världen runt om hur 
långt borta och hur ”borta” fysiskt 
eller mentalt en operatör kan vara 
från stationen.   
FT8 har fått sitt namn från ut-
vecklarnas initialer, Steven 
Franke K9AN och Joe Taylor 
K1JT. FT8 gjorde sitt stor ge-

nombrott under 2017. Om man 
tittar på de effekter som FT8 har 
medfört sig redan under första 
året noterar man att det har skett 
en kraftig nedgång i PSK31-
aktiviteten under de senaste f må-
naderna, och även JT65 signaler 
verkar ha minskat. 
Anledningen kan vara att ”SMS-
generationen” tycker det är lätt att 
använda, FT8 hör signaler ner till 
signal-brusförhållandet (SNR) på 
ca -20 dB, vilket i vår nu brusiga 
radiomiljö är en fördel. FT8 upp-
tar en smal bandbredd, och det är 
snabbt. Du kan inte prata med 
FT8, det handlar om att byta 
callsign och lite text info, och sig-
nalrapporter, precis som JT65 och 
JT9. FT8 får dock jobbet gjort på 
mycket mindre tid.  
Lite kort hur FT8 skiljer sig från 
JT65. JT65 klarar av att avkoda 
signaler ner till cirka -30 dB. JT65 
skickar 126 signaltoner i cession, 
med en av 65 möjliga ljudfre-
kvenser och har överföringskrav 
på 46,8 sekunder i en bandbredd 
av 176 Hz. Men det här gör JT65 
ett mycket långsam, man kan 
skicka ungefär tre ord per minut. 

Förutsatt att allt går bra, det tar ca 
5 minuter att slutföra en enkel 
JT65 kontakt. Vid denna takt kan 
du njuta av en smörgås och logga 
QSO till loggboken. En FT8 kon-
takt rör sig med en hastighet som 
är fyra gånger snabbare än 
JT65.Vardera FT8 överföring 
sker inom a 15 sekunders fönster. 
FT8 är inte är lika känsligt som 
JT65,men moden utbyter inform-
ation  relativt snabbt ca: 12 ord 
per minut. Med FT8 kan du an-
ropa CQ, få ett svar, svara på sva-
ret, utbyta  lokator och signalrap-
port, bekräfta kopia med RRR, 
och skicka 73 på mindre än 2 mi-
nuter.  
WSJT-X (version 1.8) och är till-
gänglig från K1 JT:s hemsida på 
https://physics.princeton.edu/
pulsar/k1jt/. Programvaran är till-
gänglig för Windows, Linux och 
Mac-användare. 
 
Välkommen till nya välden! 

 
 sm3ldp@gmail.se 

 
 

CW i all ära men FT8 har kommit att stanna? 
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SSA:s ungdomsgrupp arrange-
rade den första vecka i mars en 
NOTA (Nordic Youngster On the 
Air) weekend på Hemsön. Årets 
NOTA är sitt första av slaget. To-
talt hade 20 tal ungdomar kommit 
från 5 från Finland och 15 från 

Sverige. Tyvärr saknades norska 
och danska deltagare. Norr-
ländska vinterförhållanden 

skrämde inte  ungdomarna.   
 
Iden fmed att ha NOTA 2018 i 
Hemsön föddes under förra årets 
YOTA. Frågan var bara att be-
stämma sig för, var? SF3FH lo-
kationen verkade intressant och 

det bestämdes att köra NOTA un-
der sportlovsveckan säger Oliver 
SA5ODJ. 
SK3BG med SM3UQO/Björn, 

SM3EFS/Lennart och SM3EXM/
Erik, var ” konsulter” under och 
före lägret genom att skotta snö, 
sätta upp antenner, stämma av 
SB200 ! och radioutrustningarna 
samt att ge teknisk support.  
 
Lägrets program var ungdomligt. 
Torsdagskvällen ägnades till 
byggaktiviteter och umgänge. 

Fredagsmorgonen börjades med 
rävjakt i vinterlandskap med bi-
tande kyla med temperatur –18 C.  
 
Efter lunchen var i program lite 
roliga lekar och sent på eftermid-
dagen introducerades FT8 i prak-
tiken till intresserade av Erik /
EXM. 
 
Radiostationerna med call 
SK3YOTA var upptagna hela ti-
den och QSO kördes både på CW 
och SSB, vissa körde sitt första 
CW QSO på Hemsön. 
 
På lördagen ordnades en guidad 
tur till Fortet och därefter en 
lunch på restaurangen hos Chris-
ter. 
 
Gemenskap var tydligt !!! 
 
Deltagarna var nöjda med ar-
rangemanget och ville gärna delta 
nästa NOTA. Som enligt rykten 
ordnas nästa år i Finland. 

NOTA 2018 på Hemsön 
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I december avled SSA:s Hedersmedlem 
SM0DJZ / Jan Hallenberg. 
Janne var en mycket framstående radioama-
tör med 3024 confirmed DXCC Challenge 
och 1096 confirmed IOTA . 
  
Janne deltog tillsammans med SMOAGD / 
Erik i ett flertal DX-expeditioner. Janne var 
QSL-manager för många expeditioner och 
”betalade tillbaka” till amatörradion genom 
att dels vara card checker för både DXCC 
och IOTA samt att under många årtionden 
ansvara för SSA:s utgående QSL.  
 
På bilden ovan ses Janne, som nyss honore-
rats med ”något gott till kaffet ”. 
 av deltagarna vid DX-mötet i Bergsjö som-
maren 2016 .  
Tack Janne för att du hjälpt oss med våra 
QSL kort. 

   
Under våren nåddes vi av det sorgliga med-
delandet att vår hedersmedlem och den in-
ternationellt välkände och framstående ra-
dioamatören SM0AGD / Erik Arild Sjölund  
blivit silent key.  
 
Vi var ett stort antal släkt och vänner samt 
radioamatörer som samlats i Värmdö kyrka 
den 10 augusti för att ta avsked. Vi fick 
höra sång och tal med minnesbilder ur Er-
ics långa och fantastiska liv. Eric var ju 
mannen som inte bara var en fantastisk, 
lågmäld och ödmjuk ambassadör för sin 
hobby, han valde aktivt det liv han ville 
leva och han levde det fullt ut. 
 
Det är få människor förunnat att lämna av-
tryck efter sig, men SM0AGD är för alltid 
inskrivet i tiotusentals loggböcker i Entities 
”all around the world”. 

Två stora ambassadörer har lämnat oss. 
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Teknikspalt—Flaggstång  som 40 meters vertikal 

 Vi som varit med ett tag vet att: 

Snart är snön borta och sommaraktiviteter börjar. 

Har Du planer att resa upp flaggstång i år  passa på 

och utnyttja tillfället att göra en flaggstångsantenn. 

Snygg och i ett   villaområde en ”hygienisk” antenn. 

Flaggstängers med längder mellan 9-12 meter pas-

sar väl för 40 en meters vertikal. Byggs enkelt ef-

tersom moderna flaggstänger är ihåliga och är lätta 

att resa upp ensam.En 9 meter lång flaggstång av 

plast eller glasfiber är det mest passande pga att det 

är lite för kort som kvartsvåg men lätt att avstämma. 

Naturligtvis går det bra att ha  9 meters flaggstång 

av trä men den är rätt så tung att hantera och tråden 

måste läggas längs flaggstångens yta och kan lätt 

trassla in sig med flaggstången ordinarie snöre. 

Så här gör Du: 

 Tråd kan vara vilken tråd som helst t.ex. en vanlig 

0,75 mm2 installationstråd. Q-faktor dvs bandbred-

den är naturligtvis beroende på trådens diameter 

men man tar det som man har. Övre änden fast-

sätts med en bra knut nära knoppen och flagg-

stången är uppställd så att den andra änden av trå-

den  är synlig i nedre ändan. Det är lämpligt att  

klippa kabeln vid nedre ändan så att det syns ca 10

-15 cm. Anslut ca en 1 meter lång 1,5 mm2  in-

stallationstråd som en slinga till antenntråden och 

anslut den andra änden i koaxialkabelns mittle-

dare. Kabelmanteln ansluter Du till jordstången. 

Trådslingan lämnas ca 10 cm ovanför jorden. 

Avstämning och finjustering gör Du genom att 

höja eller sänka trådslingan samt genom att för-

länga eller förkorta själva antenntråden. När Du nu 

ändå gräver  marken passa på att lägga några radi-

aler, ju fler desto bättre. Antennen  funkar bra  i 

fuktig marken utan radialer, men under sommar-

torkan gör radialer stor nytta. 

Du kan göra antennen till mutibandare med oba-

lanserad 9:1 balun.  

Mer inspiration kan Du hämta från internet med 

"flagpole antenn" som söknyckel.  

Lycka till med projektet! 

sm3ldp@gmail.se 
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Visste Du att många av tecknade seriefigurer är ama-
törer? Efter lite detektivarbete hittades att Musse 
Pigg och Fantomen  definitivt hade call   Simpson 
och SvampBob likaså. 

. 

Visste Du att... 
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Aktivitetskalender vår 2019—April 

Månad Vecka Datum Aktivitet 

April V14 2019-04-02 

 
Teknik/lab:Arduno/Raspberry Pi Något för mig ? 
 
Ny teknisk serie om små datorer, kan det vara något  för amatör-
radio. Del 1 
 

April V15 2019-04-09 

Studiebesök på SI9AM 

Jörgen/SM3FJF är värd för vårens första studiebesök. Vi kollar 
SI9AM:s radioutrustning, lyssnar på radio och fikar.  

Medlemssektionen Välkommen! 

April V16 2019-04-16 

 
Teknik/lab:Arduno/Raspberry Pi Något för mig ? 
 
Ny teknisk serie om små datorer, kan det vara något  för amatör-
radio. Del 2 
 

April V16 2019-04-23 

Träffkväll utan program för dom som vill inte följa till Merlo Slott. Det 
brukar förekomma spontana föredrag. Kom gärna och fika med lika-
sinnade. 

Medlemssektionen Välkommen! 

April V17 2019-04-24 

Merlo Slott - Studiebesök 

Vårens andra studiebesök. Merlo slott eller Villa Merlo som det 
även kallas uppfördes 1883-85 i Timrå socken av Fredrik Bünsow, 
en av Sveriges sågverkspatroner. Arkitekter var Isak Gustaf Clason 
och Fritz Eckert. Bünsow uppförde även Bünsowska huset på 
Strandvägen, Stockholm kort efter slottets färdigställande. 

Medlemssektionen Välkommen! 

 

April V18 2019-04-30 

Inför SF3HF 

Planeringskväll inför SF3HF. Projektgrupp berättar planer och re-
sursbehov. 

Medlemssektionen Välkommen! 
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Aktivitetskalender vår 2019—Maj 

Månad Vecka Datum Aktivitet 

Maj V18 2019-05-04 

SF3HF 

SK3BG hälsar alla välkomna till årlig Havstoudd-läger.  

Medlemssektionen Välkommen! 

Maj V19 2019-05-07 

Studiebesök SM3LIC - Nordinggrå 

Årets tredje studiebesök sker hos Hans-Erik/sm3LIC i Nårdinggrå 
mitt i världsarvet Höga Kusten, där finns Hans-Erik Fröberg med 
den välbekanta signalen SM3LIC. 

HF sektionen Välkommen! 

Maj V20 2019-05-14 

Fortum Ljungaverks kraftstation -  Studiebesök  **PRELIMINÄR** 

Årets fjärde och sista studiebesök sker på trakterna " mitt i Sve-
rige". Denna plats har koppling till HÖST 2018 föredrag "Tungt vat-
ten från Ljungaverk under andra värdskriget". 

Medlemssektionen Välkommen! 

Maj V20 2019-05-19 

Portabeltest våromgång 

Årets våromgång av portabeltest körs från Erik/SM3EXM QTH från 
Bergsjö.  

HF-sektionen Välkommen! 

Maj V21 2019-05-21 

Vårens DX-film  

Tord/SM3EVR visar årest spännande DX-film.  
Ta med lite snacks och dricka för filmen. 
 
HF-sektionen Välkommen! 

Maj V22 2019-05-28 

SA3BPG Markus Rapporterar från ungdomsläger Finland 

Markus/SA3BPG kommer att delta under våren  
ungdosläger i Finland och ger rapport därifrån. 
 
Medlemssektionen Välkommen! 

Maj V23 2019-06-04 

Inför amatörradionsdag   
 
Planeringskväll inför årliga matörradionsdag/nationaldagen. 
Projekgrupp kommer att presentera plan och resurs behov.  
   
Sambandssektionen Välkommen! 
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Aktivitetskalender vår 2019—Juni-Augusti 

Månad Vecka Datum Aktivitet 

Juni V23 2019-06-06 

Amatörradionsdag 

Preliminärt kommer SK3BG att ställa ut i centrum på den gröna 
ytan vid Vängåvan och Esplanaden medsedvanlig setup.  
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.   
 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 national-
dag. 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 informera om amatörradio. I år blir 
det på Nationaldagen, som också är  ”Föreningarnas Dag” i Sverige. 
SK3BG ställer ut i centrum på den gröna ytan vid Vängåvan och 
Esplanaden. Vi kommer preliminärt att montera upp vårt utställ-
nings tält med radioutrustning och antenner. Vi har broschyrmate-
riel, rollups, tidningen QTC m.m.   
  
 
 
Välkommen! Sambandssektionen 
 

Juni V24 2019-06-11 

Säsongavslutning  

Säsongsavslutning med trevlig samvaro och enligt tradition avslutas 
säsongen med korv och bröd.  

Styrelsen Välkommen! 

Juli V27 2019-07-02 

Sommar öppet  

Sommarens första sommar öppet. Klubben bjuder sommarens läck-
erheter. 

Vi träffas på klubben utan ett speciellt program. Det brukar före-
komma spontana föredrag. Kom gärna och fika med likasinnade. 

Augusti V32 2019-08-06 

Sommar öppet  

Sommarens andra sommar öppet. Vi träffas på klubben utan ett 
speciellt program. Det brukar förekomma spontana föredrag. Kom 
gärna och fika med likasinnade. 

Medlemssektionen Välkommen! 

Uppdatera din kalender med SK3BG:s tisdagsträffar. 
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 BAKÅTBLICK FÖR 2018:s AKTIVITETER 

 
Första helgen i maj 2018 var 
traditionsenligt ”Forthelgen”. 
Vi aktiverar ett antal försvars- 
Anläggningar. 
2018 representerades ”forten” av: SF5FF- 
Femörefortet, SG6FO - Fort Oscar II och 
Hemsöfortet SF3HF. Då vi nu befinner oss 
en bit in i solcykeln så bjöds vi inte på 
några märkvärdiga konditioner. 
 
SM3EFS / Lennart och SM3UQO / Björn 
Började redan i slutet av februari med att 
skotta i den 2 m djupa snön för att sätta 
upp antenner, dessa användes först i ung-
domsaktiviteten NOTA 2018 och sedan un-
der Forthelgen. Dipoler för 80 och 40 och 
en Window för 80, 40, och 20m. 
 
SK3BG aktiverade för sjunde året i rad 
Havstoudd som är en del av Hemsöfortet 
vilket i sig är en påminnelse från det kalla 
krigets dagar. Tanken var att förhindra 
”lede fi” att med hjälp av Ångermanlands -
älven dela Sverige i 2 delar. Ute vid Hem-
söns norra ände är det ett smalt och lättför-
svarat sund. Anläggningen är komplett 
med logement, kök och verkstäder. Under 
sommaren arrangeras guidade turer i an-
läggningen och resturang Hemsö är väl 
värt ett besök. 

 
Portabeltest i Bergsjö, SK3BG 
har vunnit portabeltesten både 
2016 och 2017, mycket tack 
vare SM3EVR / Tord. 
Som tidigare år hade vi tur med vädret och 
mellan QSO.na så bjöds det på hamburgare 
buffé nere på bryggan. I 2018 upplaga   
gästades vi av XYL / SM3UQO Mette och 
XYL / SM3EFS Ursula. SM3EVR / Tord 
körde ett 30 tal QSO:n. Vi hade satt upp en 
dipol för 80 och 40m, stationen var en 
Elecraft KX3:a med ATU.  
 
SM3SJN / Kent, SA3CAT / Owe, 
SM3EXM / Erik 0ch SM3EVR / Tord lät 
sig väl smaka av hamburgarna. 
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MER BAKÅTBLICK FÖR 2018:s  
AKTIVITETER 

 
Vår sambandssektion är dels 
engagerad i säkerheten i ett 
antal rallyn under året och 
dels i ett antal lokala arrange-
mang. Som här i Juniskär 
Swimrun 2018 

 
När Sverige uppmärksammar 
vår nationaldag, så uppmärk-
sammar vi ”Amatörradions” 
dag. 
 
Vi ställer upp vår sambandsvagn centralt 
vid Storgatan och bjuder in intresserade 
för att bekanta sig med amatörradio. Vi 
visar sambandsvagnen med dess radiout-
rutning, remote-körning, repeaterkontak-
ter och det mycket illustrativa datapro-
grammet ”Radiogarden” där man kan 
lyssna på radiostationer från hela världen 
och samtidigt se var dom är belägna. 
GOOGLA ”Radiogarden” och testa. 
 
Under dagen bjuder vi på godis och har 
ett lotteri där bland priserna i år kan näm-
nas biljetter till Diggelo. 

Krisberedskapsveckan hos Räddningstjänsten i Sundsvall.                                                               
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SK3BG Styrelsenytt 
Större beslut för 2018 från Sty-
relsen: 
 
SK3BG:s styrelse har beslutat att: 
 
  Klubben skall anskaffa en ny modern 
klubbstation ( SDR-radio) som kan använ-
das för digi mode 
Och remotkörning via dator. HF-sektionen 
fick i  uppdrag att  samla in krav från med-
lemmarna och presentera ett förslag med 
budget. 
 
 Styrelsen har också beslutat att : 
 Under hösten genomföra en framtids-
konferens där ”SK3BG-2025” skall dis-
kuteras. Då styrelsen bedömer att frå-
gorna är allmängiltiga för våra grann-
klubbar kommer en inbjudan att an-
nonseras. 
 
 
Att: Genomföra Weekendlägret SF3HF. 
 
Att: Köra portabeltest från DX-station 
Bergsjö. 
 
Att: Arrangera Amatörradions dag 6:e juni 
2018 

 
Dessa aktiviteter är omfattande och styrel-
sen efterlyser därför personer som är in-
tresserade av att delta i projektarbetet med 
genomförandet. 
 
 
 

Ett och annat    Här håller vi till. 

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. 
 
Sambandssektionen träffas oftast torsdagar 
på Garaget Skedovägen 25 Njurunda. Kon-
takta Tomas /SM3MEH för att säkerställa om  
mötet sker.   

 
GLÖM INTE! 

 

SSA-Bulletinen och  
SK3BG-nytt 

Söndagar kl 21.00  
på RV58  
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Sundsvalls Radioamatörer, 
SK3BG, säljer bingolotter, för att 
delfinansiera klubbens verksam-
het.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd klubbens verksamhet ge-
nom att abonnera på bingo-
brickor 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. 

BINGOLOTTO 

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

MEDLEMSAVGIFT FÖR 
ÅR 2019 

Du har väl betalat in  
årsavgiften  för år 2019 

till klubben.  
 
Avgiften för år 2018 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  

JAG SAKNAR DIN  
MAILADRESS 

Ordförande: SM3LDP/Markku 
Sekreterare: SM3EXM/Erik 
Kassör: SM3KDY/Mats 
 
Övriga styrelsemedlemmar 
SM3EVR/Tord 
SM3EFS/Lennart 
SM3FJF/Jörgen 
SM3GSK/Classe 
SM3MEH/Tomas 
 
QRX redaktion 
SM3EXM/Erik  
 
Sambandssektion  
SM3MEH/Tomas 
 
VHF/UHF Sektionen 
SM3EFS/Lennart Lind 
 
Klubb och medlemsvård 
SM3EXM/Erik 
 
Mail: hq@sk3bg.se 

UTGÅENDE QSL 

 
 
 

STYRELSE 

 
QRX som pdf 
 
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.  
 
Har Du synpunkter på pdf-filen 
etc, hör gärna av Dig direkt till 
Markku/SM3LDP eller 
SM3EXM/Erik  
Email: SM3EXM@telia.com  
Email: SM3LDP@comhem.se  
 
  
 

Följ oss på hemsidan  och Fa-
cebook 

 
WWW.SK3BG.SE 

 

www.facebook.com/sk3bg 

Grattis 

Under våren sommaren 
2019, har vi haft följande 
jubilarer. 
75 år  
April 
SM3CEJ Håkan Janson, Sundsvall 
Juni 
SA3BKU Lars Jansson, Hudiksvall 
 
70 år 
Mars 
SA3DKA Håkan Westerlund, Hu-
diksvall 

 
60 år 
Mars 
SM3JQU Per Sjölander, Sörberge 
Juni 
SM3BYA Gudmund Wann-

berg,Bergsjö 

  

Vill Du hyra Mast-
vagn. 
 
SK3BG har en fullutrustad 
mastvagn som Du kan hyra. 
Släpvagnen har en 25 meters 
mast med alla staglinor och 
ankare och verktyg. 
Ring SM3UQO/ Björn 
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Föredragningslista 
 
 1.  Mötets öppnande 
  2. Val av ordförande för årsmötet. 
 3. Val av sekreterare för årsmötet. 
 4.  Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare. 
  5. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning. 
 6. Fastställande av föredragningslistan. 
 7. Verksamhetsberättelse med sektioner för 2018. 
 8. Redovisning av räkenskapsåret 2018. 
 9. Revisionsberättelse. 
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018. 
 11. Verksamhetsplan och budget för 2019. 
 12. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år. 
 13. Val av revisor och val av revisorssuppleant för en tid av ett år. 

   14. Val av firmatecknare ( två i förening ) samt teckningsrätt  till konton ( två 
var för sig). 

   15. Val av ansvarig för SM3 QSL sortering och QSL-Diplom manager för 1 år. 
   16. Val av ställföreträdare för ansvarig SM3 QSL sorterare på 1 år. 

 17. Val av stationsföreståndare 1 år. 
  18.Val av radiotrafikansvarig 1 år. 
  19.Val av avstörningsfunktionär 1 år. 
  20.Val av representant till SI9AM:s styrelse 1 år. 
  21.Val av suppleant till SI9AM:s styrelse 1 år.  
 22. Val av valberedning 1 år. 
 23.  Fastställande av med medlemsavgift för 2020. 
 24.  Övriga frågor. 

     25. Mötets avslutning  

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  
 
 
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG,  kallar härmed till årsmöte: 
 
Datum: Tisdagen den 19 mars 2019 
Tid: Klockan 19.00 
Plats: Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall 
Program: Sedvanliga mötesförhandlingar. 
 Fika och trevlig gemenskap. 
 

 
VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN! 


