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Dags att flytta efter många år på samma QTH.
Enligt hyresvärden Sidsjöfastighet AB vill
Montessoriskolan komma åt vår nuvarande lokal
och hyresvärden har sagt upp vårt hyresavtal.

•
•
•

Men inget ont som inte för något gott med sig!
I och med Flexradion vi tar med oss det
nytänkandet vidanvändandet av vår nya lokal.
Denna flytt ger oss en spark åt in i framtiden och
utvecklingen av SK3BG mot SK3BG 2.0 ! Vår
nuvarande lokal har under åren tjänat oss väl, men
vi betalar för 71 m2 och använder dom i snitt
ganska litet. Styrelsen bedömer att det inför
framtiden är värdefullt att minimera SK3BG:s
fasta kostnader. I princip vi vill köpa det som vi
behöver -- pay-as-you-go.

•

•
•
•

•
•

•
•
•

På bordet finns det som vi tog med oss

Sidsjöfastighet AB offererade ett kontorsrum på
ca 20 kvm på översta våning i huset där bl.a.
Sidsjö vårdcentral finns, ca 60 meter bort. Detta
innebär att vi kommer att ha masten kvar på
samma ställe som förut men att vi förlänger
kablaget till nya lokalen. Nedan fakta om nya
lokalen
•

Utöver station och QSL-sorteringshylla
finns plats för ett litet bord med stolar för
mindre sammankomster.
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•
•

Hiss finns
Dörren till lokalen är bred ca 1200 mm.
På samma våningsplan finns delar av
Vårdcentral, AB HK och några andra
företag.
Rummet är fyrkantigt med mått
4510mm*4380mm och har två hela
väggar.
Rummet har tre fönster på ena sidan och
motsatta sidan finns dörr.
Tillräckligt många eluttag finns.
Utöver station och del av QSLsorteringshylla finns plats för ett litet bord
med stolar för 10 personer.
Inpassering till huset och lokalen sker
med nycklar.
Avstånd till masten uppskattas till minst
60m och kabelvägen till minst 80 meter
och mellan mast och nya lokalen finns
flera tak på olika nivå.
toalett/dusch och vilorum som finns i
korridoren
Pentry, som finns på samma plan, i Pentry
finns kaffeautomat, kaffe kostar 3 kr/kopp
möjlighet boka någon av de två
konferensrum (40kvm, respektive 20
kvm) som finns på samma plan
Fönsterputsning en gång per år
Städning av ”vår lokal” görs av oss

Flyttprojektet där Erik/SM3EXM i lead startades
omgående. Tekniska frågor hanteras av Tord
/EVR, Lennart/EFS och Håkan/BDR. Arbetet
pågick fullt och arbetsmöten med hyresvärden
pågår.
Enligt tidplan flytta vi ut i början av juni och vi
anpassade oss till hyresvärdens tidplan.
Flyttprojektet har börjat städa nuvarande
klubblokal och kastar bort allt som vi inte får med
oss till nya lokalen.
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Klubblokaler över tiden
Klubben har under årtionde haft 6 tidigare lokaler. Mesta av lokaler är klubblokaler med mötsrum

Café Cecil

Höglunda skolan (skyddsrum)

Café National

Klubbens första möteslokal

Klubbens första egen lokal.

Möteslokal

Användes att sortera QSL,
radiotrafik

Höglunda skolan (skyddsrum)

Södra Berget

Paviljongvägen 11 Sidsjö

Klubbens första egen lokal.

Klubblokal

Klubblokal

Användes att sortera QSL,
radiotrafik
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Användes att sortera QSL,
radiotrafik

2020-08-14

2

Flytten

Enligt §1. i stadgarna är föreningens syfte att
underlätta för sina medlemmar att utöva sin
hobby.
Historiskt har styrelsen försökt nå det målet
genom att satsa på:
•
•
•

Styrelsen bedömde att behovet av lokalutrymme
var inte lika stor som tidigare och nu fanns
möjlighet att låna konferensrum gratis för varje
möte om det så behövdes och samtidigt att ge
möjligheter för medlemmar att ha

•

•

SK3BG i moderna och för oss anpassade
lokaler.
behålla antennmast där den står idag.

Till nya lokalen

Klubbträffar med föredrag.
Utbildning.
God ekonomi.

Alltså för verksamhet behövs en lokal för att
kunna driva olika aktivitet. Den gamla lokalen var
utomordentligt bra för att driva verksamhet,
kanske lite för lyxigt med tanken hur mycket det
används.
Pågående pandemi och införandet av ny teknik,
remote, har skapat möjligheter att ta ett steg mot
framtiden.

•

•

intressanta klubbträffar i en inspirerande,
anpassad och modern miljö.
utbildning i en modern och inspirerande
miljö.
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I
Inom bekvämt gångavstånd till entrén
Sidsjöfastighet AB finns det gott om
parkeringsplatser. Vill man stå riktigt nära
används P-skiva.

Lokalen
Lokalen finns i övre våning och vi hyr ett rum på
20 m2, men har fri tillgång till kök med 10
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sittplatser, toaletter och 2 konferensrum. Ett på 16
m2 och ett på 35 m2.
I köket finns frys för våra bullar, vi kan brygga
eget kaffe eller köpa i automat för 3 kr/koppen.

Design av radioutrustning.
Det kom fram relativt tidigt att det var besvärligt
att dra bl.a. koaxialkabel mellan masten och nya
lokalen. Det togs ett beslut att separera radiodelen
och konsolen dvs själva tranceiver och
frontpanelen av radion skulle vara på olika ställen.
På detta sätt skulle man slippa dra alla
koaxialkablar dock det var det stort MEN kvar,
stor del av utrustningen skulle stanna kvar i gamla
lokalen och det skulle vi inte ha tillgång längre.
Erik /EXM kontaktade hyresvärden och startade
diskussionen om det gick bra att lämna ett skåp
kvar i gamla radio schacket. Hyresvärden var
positiv och Tord/EVR startade jakten av skåpet.

Skåpet
Tord / SM3EVR fixade lämpligt skåp, skåp som
var anpassningsbar och vår utrustning skulle
rymmas bra.
QSL
Under årtionden har klubben samlat mycket QSL,
flera lådor och byråer och redan under
flyttplanering konstaterades att det inte var vettigt
att släpa allt med till nya lokalen. Sten /SM3NXS
fick uppdrag att utreda vilka QSL man vill spara
och ta reda vad görs med resten av gamla kort. Att
skicka fysiska QSL har blivit mer sällan händelse.
QSL kvittering sker idag mest elektroniskt. Urval
av kort finns nu i pärmen och resten skickas vid
senare tillfälle till SSA:s arkiv i Karlsborg.

Inkoppling och urkoppling var ett komplicerat
arbete men teknikteamet fixade det.
Skåpet designades så att reservkraften hamnade
underst och ovan reservkraft placerades
nätaggregatet till Flexen tillsammans med
rotorboxen.

QSL sorteringsskåp
Sorteringsskåpet för QSL var stor och tung och
diskuterades vad görs med den. Sten SM3NXS
meddelade att hyllan behövs dock inte i den
fysiska storleken som det var utan kanske hälften
av det. Hyllan slaktades med vinkelslip och med
besvär lyckades flytta ut och till nya lokalen,
resten hamnade till soptippen.

Ovanför nätaggregatet är hyllan för diverse logik
placerad och sen kommer Flexen.
Det är lätt att ta bort sidorna och med dörren öppen
är det mycket lätt att komma åt hela installationen
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för underhåll. Sladdarna till vänster är
inkommande från det nya rummet i huset bredvid.
Håkan/SM3BDR och Lennart /SM3EFS jobbade
hårt att minnas vilken sladd som gick vart, men
tack vare en nästan obefintlig dokumentation så
gick det galant.

Värmen i skåpet?

I arbete behövdes en skylift. Vajern är i arbetshöjd
nästan hela vägen från masten till nya lokalen , så
framtida justeringar är möjliga.

Projektgrupp undrade om temperaturen skulle
stiga när man hade all utrustningen påslagen hela
tiden och man körde radio med max 100 W.
Många hjärnor som var involverade Det
beslutades att köra diverse tester speciellt med
digi-mode där sändaren kunde vara påslagen
längre tiden. Efter en omfattande test fick man
fram följande fakta
•
•

P-tomgång = 200w.
P-fulleffekt = 400w.

En fläkt installerades i skåpet för att föra bort
värmen samt en gardin installerades för att dämpa
ljudet.

På mitten av nya lokalens yttre tak finns ett
gammalt maströr som inte längre användes, vi
bestämde, efter diskussioner med hyresvärden att
sätta upp våra 145 Mhz antenner dit.

Kabeldragning.
Elektriker Åke från Sidsjöfastighet spände en
vajer mellan husen för att i den hänga en
mångledare för diverse behov (röd trumma), en
fiberkabel för framtiden och slutligen en Ethernetkabel. Naturligtvis var våra killar med och hjälpte
till.
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Ungefär mitt på finns ett rejält stöd, dels för
tyngden dels för att minimera svängningar i sidled.

Köksgeråd
Klubbens gamla porslin och husgeråd skickades
efter diskussioner till sambandssektionen som
hade behov av sådan utrustning.
Det nya rummet är i anslutning till ett modernt kök
och vi är inne på att köra med pappmuggar.
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Internet och APRS och ECHO-Link

Håkan /SA3BDR och Axel/SA3XEL monterade
och kopplar in våra paraboler för AMPR - NET.
För APRS och ECHO - Link är nerplockade från
vår mast, en av dom kommer att sättas upp i ett
befintligt rör som är monterat på det nya huset.
Underhåll av maströret och antenner sker via en
trappa för att komma upp på taket och sedan en
stege för sista biten. Under arbetet med maströren
passade vi på med att sträcka upp dipolen som
förut varit fästad i ventilationsskorstenen och
konstruktion av spänningsmatning och övrigt
kablage till vårt nya skåp, alla kablar är nu
installerade och skåpet är sedan några dagar i drift.
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Nu återstår det att låta saker hitta sina naturliga platser. Lite finputs kvar, datorn skall ned på en hylla under
bordet, så några prylar och sladdar som möjligt skall finnas på golvet.

Styrelsen tackar flyttprojektet för utmärkt arbete.

Välkommen till nya lokalen och
Säsongstart 18:e augusti
Adress
Paviljongvägen 17, Sidsjön
Komihåg att obligatorisk föranmälan
senast måndag till hq@sk3bg.se
QRX NR3 2020
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SK3BG 2 meters tävling
Tävlingen syftar till att aktivera SK3BG:s medlemmar på 2 meter under 2020.
Start: Lördag 1:a februari 2020 kl.12:00 svensk tid (11:00 UTC)
Slut: söndag 31: a december 11:59 svensk tid (10:59 UTC)

Mod: Samtliga trafiksätt
Band:

2 m enligt gällande bandplan och anropsfrekvens (145,550 MHZ)

Kategorier(klasser):
- en klass

Ett QSO per person och mod och dag
Tävling endast för SK3BG klubbmedlemmar.
Multipla kontakter mellan stationer är tillåtna.

Rapport:
RS(T) + serienummer, start från 001 t.ex. 59(9) 001

Not: En och samma logg och nummerserie används oberoende på mod

Points for QSO:

3 poäng per direktkontakt
1 poäng per Kontakt via repeater
5 poäng per QSO oavsett mod med Styrelsemedlem (SM3LDP, SM3EXM, SM3EVR, SM3GSK, SM3SJN,
SM3KDYSM3MEH)

Slutresultat:
Score = summan av QSO-poäng

Loggar:

Alla typer av logg (Cabrillo, hemgjorda, papper) mottags men följande uppgifter skall finnas i loggen och i följande
ordning:
Frekvens, mod, Datum, tid i UTC, egen call, sent RST, sent löpnummer, motstations call, mottagit RST, mottagit
löpnummer. (se exempel nedan)
Använd följande namnstandard för elektronisk logg:
SM3???.logg

Sändning av logg:
Loggar skickar via mail till adressen 2mtest2020@sk3bg.se

Sista dag att skicka in logg:
Loggar måste skickas in inom 7 dagar efter tävlingens slut.

Awards:
Tre först placeringar får diplom samt att till vinnaren delas ut ett pris.
Prisutdelning sker I årsmöte 2021
Exempel på elektronisk logg
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
UTC
- info sent- info rcvdQSO: freq
mod date
time call
rst ex1 call
rst ex1
QSO: ****** *** yyyy-mm-dd nnnn ****** nnn *** ****** nnn ***
QSO: 145500 FM 2020-02-01 1300 SM3LDP 59 001 SM3EXM 59 001
QSO: 144060 CW 2020-02-26 1103 SM3LDP 599 002 SM3EVR 599 014

V0.3
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