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75 år amatörradioverksamhet i Sundsvall

I skuggan av Corona pandemin fyller vår klubb 75 år. Det är tråkigt att vi inte kan fira klubbens
högtidsdag tillsammans men våra medlemmars säkerhet går alltid före annat.
Under de gångna 75 åren har vår hobby utvecklats väldigt mycket, i alla fall tekniskt sett men själva
grunden är det samma som i tidernas början, vi vill kommunicera med andra amatörer på ett eller
annat sätt och ha roligt tillsammans med amatörvänner nära och fjärran.
Vår klubb har under sin 75 åriga historia varit en storklubb och varit alltid på utvecklingens framkant
vi har inspirerat andra klubbar att utveckla sig till bättre. Vårt programutbud, även under Corona
tiden, är ryggraden till verksamhet.
Under åren har vår satsning på utbildning varit framgångsrik och SK3BG har producerat ett stort
antal nya amatörer inom SM3. Det har alltid varit en ära att vara medlem på SK3BG.

Hipp hipp hurra för en pigg 75-åring!
I denna jubileums nummer kommer det att finnas ett antal sidor ägnat åt klubbens historia. Klubbens
historia är delad i olika epoker och är beskrivna av Christer SM3ESX och Jörgen SM3FJF
På vår hemsida sk3bg.se kommer det att finnas en flik för SK3BG:s samlade 75-åriga historia.
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Ordförande har ordet – Oroliga tider

Utbrottet av Coronavirus i början av året har
ställt till det ordentligt i föreningsvärlden.
Vi har sett att nästan alla klubbverksamheter i
Sverige är i paus-läge, olika evenemang så
som SSA:s årsmöte radiomässan i Eskilstuna
och vårt eget SF3HF-läger flyttades till
framtiden.
Vi ville dock inte att våra medlemmar skall
vara helt utan service under 2020. Styrelsen
beslutade i mars att erbjuda för våra
medlemmar ”tisdagsträffar” via sociala
media, sammankomster via online plattform
JITSI. Länken till Tisdagsträffar finns på
hemsidan. Höstprogrammet är helt anpassad
till ONLINE via JITSI.
Styrelsen planerar också att anpassa hela
vårprogrammet 2021 till JITSI.

ökning 50% dvs att vi har haft ca 20 besökare
per träff. Vi har också breddat ut omfångsten,
ibland har vi med SM2, 5, 6 och7 och det har
hänt att en hel klubb med sitt klubbmöte har
anslutit till vårt möte.
Vår nya klubblokal är färdig och välkomnar
medlemmar att besöka. Vi vill dock poängtera
att enskilda medlemmar kan, på eget ansvar,
besöka lokalerna för att utöva sin hobby men
att styrelsen vill att man noga följer
myndigheternas rekommendation gällande
folksamlingar och hygien.
Styrelsen kommer kontinuerlig göra
bedömning under kommande månader när
ordinarie verksamheten kan återtas i
klubblokalen och informera medlemmar via
hemsidan och SK3BG-nytt.

Med stor glädje kan konstateras att JITSI
träffar har varit succé och välbesökta med
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SK3BG 75 år av amatörradio - från Cafémöte till Remote radio
Perioden 1945 till 1997 sammanfattad av SM3ESX Christer och perioden 1998-2020 sammanfattad av SM3FJF Jörgen/

Sundsvalls Radioamatörer under
perioden 1945 till 1990-talet
Sundsvalls Radioamatörers historia kan i stort
indelas i olika epoker, Café- Rörgatan 11Höglunda- Södra Berget- och Sidsjö epoken.

Café epoken

Under Café perioden avhölls alla möten på
någon av Sundsvall Caféer. De Caféer som
omnämns är bl.a. Cecil, Standard, National och
Framtiden.

Café National

Under de första 20 åren hade klubben ingen av
Televerket tilldelad klubbsignal utan använde
sig av beteckningen SRA (Sundsvalls Radio
Amatörer).
Klubben bildades den 23 november 1945 efter
förberedelse av en interimsstyrelse.
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På mötet som avhölls på Café Cecil valdes en
styrelse bestående av ordförande Brynolf
Linderholm, kassör Lars Erik Sundberg och
sekreterare Olle Olsson.
Följande stadgar antogs vid mötet.
§1
Sundsvall
radioamatörer
är
en
sammanslutning av för amatörkortvåg
intresserade personer, vilka i den mån
vederbörande myndigheter det medger, kunna
bedriva denna verksamhet.
§2. Klubben avhåller årsmöte före januari mån.
utgång.
§3. Sammankomster avhålles på bestämd dag,
vilken bestämmes av klubben och på lämplig
tid.
§4. Klubbens styrelse skall bestå av tre
ledamöter, vilka väljs för ett år i sänder.
§5, Klubbens styrelse skall verka för klubbens
utveckling, samt tillvarata medlemmarnas
intressen, sköta de löpande ärendena samt föra
protokoll vid sina möten och föra
erforderliga böcker, förvara och arkivera alla
klubbens handlingar och handhava och vårda
klubbens materiel samt representera klubben
gentemot andra sammanslutningar av liknande
art.
§6. Klubben är helt opolitisk.
§7. Klubben får ej utnyttjas i ekonomiskt syfte.
§8. Klubben kan upplösas av beslut på årsmöte.
Efter beslutad upplösning skall klubbens
tillgångar och handlingar användas för ändamål
som årsmötet bestämmer.
Mötet beslutade vidare att årsavgiften per
medlem skall vara 5 kronor per år och att
medlemmar under 16 år betalar 2 kronor och 50
öre per år.
Övriga beslut på detta historiska möte var att
klubbmöte skall hållas 1:a fredagen varje
månad under perioden september till april.
Telegrafikurs skall starta med 2 timmar 2
gånger per vecka med furir Sundberg som
lärare.
Avgift blir 25 öre per elev och timme.
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Tidningen QRX, som vid den tiden inte var en
klubbtidning utan redigerades av SM3WB i
Gävle, kunde prenumereras hos kassören.

SM3AST Lindgren, SM3AGD Sjölund,
SM3BTU Sjödin och SM3AQD Strand som
senare bytte signal till SM1LF.

Klubblokal diskuterades flitigt under Café
perioden. Det förekom ett stort antal förslag
men inget av dessa verkställdes. Bland
förslagen kan nämnas klubblokal i Stadshuset,
klubblokal i Gamla radiostation på Skönsmon,
lokal i Saftkokeriet, lokal på LV5, lokal på
Hemvärnsgården samt ett antal ej namngivna
lokaler. I slutet av 1953 kommer SM3AST Axel
Lindgren med ett förslag till lokal på Rörgatan
11. Detta förslag godtogs av årsmötet 1954.
Därmed hade en 9 år lång period av
lokalsökande gått i mål. Första möte på
Rörgatan 11 gick av stapeln 5 mars 1954.

Under slutet av 1940 talet fanns det
radiomottagare att köpa om man inte ville
bygga sådana men på sändarsidan fanns inte
samma tillgång vilket gjorde att man fick bygga
sina egna sändare. Av den anledningen
diskuterades ofta olika konstruktioner av
sändare och ritningar bytte ofta ägare. På grund
av den stora efterfrågan av teknisk kunskap
bildades tidigt en teknisk kommitté i klubben
för bl.a. föredrag och demonstrationer på
klubbmöten samt för teknisk hjälp till
klubbmedlemmar. Provlyssning av olika
radiomottagare gjordes bl.a. av BC348, NC-46
och Sky Champion.

Från vänster stående: SM3JC Axel och Lennart Rudin
Sittande från vänster: Ingvar Nyman, Sven Andersson,
Georg Öberg och SM3AU Olle Olsson.

Den 14 mars 1946 fick de som före kriget haft
signal tillbaka sina signaler. I Sundsvall var det
signalerna SM3XX Linderholm, SM3XT
Nylander och SM3FH Almroth. De fick dock
göra om telegrafiprovet på grund av höjd
teckenhastighet från 50 till 60 tecken per minut
för amatörcertifikat. Av den anledningen
startades en telegrafikurs januari 1946 med
telegrafiprov i slutet av året. Förutom
ovanstående signaler avlade också SM3AU
Olsson telegrafiprovet. Under kommande år
genomfördes ett antal telegrafiutbildningar.
Som exempel kan nämnas att under mars 1952
fanns det 10 anmälda för en telegrafikurs.
Telegrafiutbildningen resulterade i 8 nya
certifikat vid telegrafiprovet på LV5 december
1952. SM3AFX Svedin, SM3AUW Sjödin,
SM3AMQ Blomqvist, SM3AXV Rudberg,
QRX NR4 2020

Trots att det i stadgarnas paragraf 1 står ’….
sammanslutning av för amatörkortvåg
intresserade personer….’, blev intresset för
UKW (vad som numera kallas VHF) stort och
många byggen och experiment gjordes liksom
olika räckviddsprov. Räckviddsprov gjordes
bl.a. mellan LV5 och Norra Berget och Södra
berget och Johannedal på frekvensen 60 MHz.
Det pågick också viss aktivitet med att bygga
om militära 5 meters stationer till 2 meter. För
stimulera dessa ombyggnader meddelade
SRA:s ordförande SM3XT Axel Lindgren att
han skänker ett 813 rör till den SRA medlem
som har första radioförbindelsen på 2 meter
med Finland. Det kördes naturligtvis också
radiotrafik under denna period. Frånsett
räckviddsprov kan noteras att t.ex. SM3AKW
har kört CQ contest med SM3AU:s station och
fått ihop 6000 poäng – 34 länder i 14 zoner.
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liksom radiotrafik och bygge av nödsändare. Ur
protokoll kan vi också se att SRA bidrog

SM3JC Axel vid sin station

En Inbjudan till rävjakt från Västerås initierar
SRA att ordna egen rävjakt med start från
Videsbron
Rapport om växlande lycka vid första
rävjaktsförsöket. Flera rävjakter planerades och
genomfördes.
Vid en rävjakt som genomfördes så sent som
november rapporterades att räven satt hemma i
stugvärmen.
Förutom medlemsmöten fredag en gång per
månad genomfördes också den så kallade
måndagstrafiken på 7 MHz AM. Det beslutades
tidigt om inköp av callbook och prenumeration
av QST. Under 1949 beslutades att sortering av
QSL kort för distrikt 3 sker i SRA:s regi och
beslut togs också att sändning av QSL kort från
SRA:s medlemmar till SSA bekostas av
klubben.
Tidigt i klubbens historia utlystes en pristävling
om ett klubbmärke men det visade sig att
kostnaden för märket, 2 kronor och 75 öre per
märke, blev för stor. Ingen information om hur
klubbmärket såg ut finns i de handskrivna
protokollen.

ekonomiskt med 50 kronor till det första lägret.
Ett antal aktiviteter under lägret fotograferades och
filmades som senare visades vid klubbträffar.
Eftersom klubben inte hade någon anropssignal
användes distrikt 3:s anropssignal som var
SM3XA.

Redan 1948 påbörjades en diskussion om att
starta en distriktsorganisation. Distriktsorganisationen fick senare signalen SM3XA. Denna
signal kunde vid behov användas av klubbarna
i 3:e distriktet.
I slutet av Café perioden fanns ca: 20
licensierade radioamatörer i föreningen.
Medlemsantalet varierade mellan 30 och 40
personer.

Olika typer av sommarläger var en populär
aktivitet efter krigsslutet. Läger som omnämns
i protokollen var Härnösands FRO läger och
Östersundslägret. Från 1952 och 11 år framåt
anordnar SRA varje sommar det av barnfamiljer
mycket omtyckta Åstölägret. På lägret
genomfördes olika typer av familjeaktiviteter
QRX NR4 2020
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Rörgatan epoken

Klubblokalen på Rörgatan 11 användes mellan
1954 till början av 1960 talet och det första
mötet avhölls den 5 mars 1954. Hyra för
lokalen finansierades till en början med hjälp av
bössinsamling.
Under Café perioden genomfördes klubbmöten
på fredagar en gång per månad men med egen
klubblokal genomfördes möten nu varje fredag.
Efter något år flyttades fredagsmöten till
torsdagar och måndagstrafiken på 7 MHz AM
flyttades till onsdagar och genomfördes under
ledning av SM3AU Olle.
Från Rörgatan epoken finns endast handskrivna
protokoll från årsmöten men ur dessa kan
noteras att det byggdes radiosändare och
radiomottagare för klubbens räkning. Det finns
också noteringar om konverter- och
frekvensstandardbyggen. SRA skaffade nu sin
första lödkolv och en Grid dip meter. Grid dip
metern som användes för att kontrollera att
hembyggen hamnade på rätt frekvens var
populär varför utlåningsregler för Grid dip
metern skapades. Under denna period
införskaffades också en byggsats för ett
antennascope och SRA skötte fortfarande QSL
sorteringen för distrikt 3.
Inom amatörradion diskuteras nu för tiden ofta
hur vi skall få fler intresserade av amatörradio.
Vi kan från protokollen se att på årsmötet 1957
diskuterades om hur intresset för SRA:s kunde
ökas. Ett av förslagen som lanserades var en
årlig ’kamratträff med dans på lokal’.
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Höglunda epoken

SRA huserade från början av 1960 talet till
1972 i ett skyddsrum på Höglundaskolan.
Efter flytten till den nya klubblokalen köpte
klubben sin första fabrikstillverkade tranceiver
av märket var Swan 350. Till tranceivern
inköptes också en trådantenn, W3DZZ.
Eftersom klubblokalen var ett skyddsrum blev
det problem med att permanent ansluta
koaxialkabel till tranceivern varför inkoppling
fick göras provisoriskt vid varje möte. Klubben
skaffade sig också en rörvoltmeter så att
klubbmedlemmarna kunde göra mer noggranna
mätningar på sina radioutrustningar.
Den 6 februari 1968 beslutade Televerket om
B:90, bestämmelse för amatörradioverksamheten, som efterträdde tidigare B:53. Där
kan läsas att förutom enskilda personer kunde
nu även juridisk förening som t.ex.
radioklubbar ansöka om radiosignal. I QTC nr
6 1968 ser vi att SK3BG finns bland ett 30 tal
andra klubbar i landet som erhållit radiosignal.
För signalen SK3BG ansvarade SM3CWE Owe
och SM3SV Sven. I QTC nr 11 samma år under
rubriken klubbnytt presenterade sig SK3BG för
första gången.
Under senare delen av denna period blev
trafikslaget RTTY populärt eftersom det fanns
ett
stort
utbud
av
begagnade
fjärrskriftsmaskiner att tillgå. Till dessa
maskiner behövdes det en s.k. RTTY
demodulator vilket medförde att det byggdes en
hel del RTTY demodulatorer.
2020-11-30
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Även under den här perioden fördes
diskussioner om att öka intresset för
amatörradio och beslut togs om att bjuda in
ungdomar två gånger per månad. Det finns
emellertid inga noteringar om resultat av detta
beslut. Beslut togs också att delta med
amatörradio under skolornas sportlovsaktiviteter.
Beslut togs också att klubbmöten skulle hållas
första och tredje fredagen varje månad.
Antennproblemen och det faktum att det
saknades toaletter och vatten i skyddsrummet
gjorde att att det återkommande diskuterades
om att skaffa en ny klubblokal. QSL sorteringen
för distrikt 3 börja också kännas jobbigt och det
diskuterades ofta hur sorteringen skull gå till.
Beslut togs att sorteringen skull ske sista
mötesdagen i månaden som en klubbaktivitet.
1965 övertog Gävle kortvågsamatörer QSL
sorteringen för distrikt 3. Från denna period kan
noteras att SM3CWE Owe började att sända
SSA bulletinen över kortvåg på 80 meters
bandet och gjorde så under väldigt många år
framöver.
I slutet av perioden fördes diskussioner om
behovet av egen klubbtidning och en
redaktionskommitté tillsattes. Samtidigt hade
man börjat att se över klubbens stadgar och
arbete pågick för att ta fram nya stadgar.

Södra Berget epoken

Södra Berget
Den 10 november 1972 beslutades om flytt till
ny lokal på Södra berget. Den nya lokalen hade
tidigare varit Sundsvall första TV station och
ägdes av STF, Svenska Turist Föreningen.
Stugan behövde renoveras invändigt och förses
QRX NR4 2020

med eluppvärmning varför inflyttning sker
hösten 1973.
Under ett antal år pågår inre ombyggnad av
lokalen såsom flytt av innerväggar utbyta av
takarmaturer. Medlemsantalet var i början av
denna epok ca 90 st. och i slutat av epoken på
Södra berget var vi drygt 160 medlemmar.
Ändring av stadgarna som påbörjades i slutet av
Höglunda epoken färdigställdes och beslutades
i mitten av 1970 talet.
Beslut fattades om att avyttra Swan 350 och
istället skaffa en ny Heathkit utrustning
bestående av mottagare SB301 och sändare SB
401. Sändaren SB401 blev något år senare
stulen varför nytt beslut fattades om inköp av en
Drake tranceiver TR4CW med tillhörande
separat VFO RV4. I mitten av 1970
kompletterades radioutrustningen med en
transverter för 144 MHz. Radioutrustningen
kompletteras också med ett Heathkit slutsteg,
SB200. I början av 1990 talet uppgraderades
radioutrustningen till en Kenwood tranceiver
TS 430 och i slutet av Södra Berget epoken
hade klubben en Kenwood TS 940 och
slutsteget SB200. Klubben köpte också en QRP
station, Argonaut, som lånades ut till
medlemmarna vid behov.
Den nya klubblokalen gav nya möjligheter för
antenner och i mitten av 1970 talet monterades
en 24 meters mast med 3 bands yagiantenn för
10, 15 och 20 meter samt dipoler för de lägre
kortvågsbanden och något år senare fanns också
en mast för VHF och UHF med rotor och
riktantenner. Det fanns även en antenn för
mikrovågor (1296 MHz) för den som kunde ta
med sig sådan utrustning till klubblokalen.
Planering för en 2 meters repeater påbörjades
1972 under ledning av SM3DVN Gunnar.
Första åren var repeatern placerad i
klubblokalen för att senare byta plats till
Hassela. Hassela placeringen gav mindre bra
täckning söder om Sundsvall varför nya
räckviddsprov gjordes från bl.a. Nolby kullen
och Klissberget. Under 1985 flyttades repeatern
till Klissberget.
Under 1982 erhöll klubben även tillstånd för en
repeater på UHF, 70 centimeter. UHF repeatern
byggdes och placerades på Klissberget.
Under perioden 1973 och fram till mitten av
1990 talet hade klubben många externa
2020-11-30
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aktiviteter som deltagande i skolornas
vinterlovsaktiviteter,
demonstration
av
amatörradio på ett antal olika skolor och
ungdomsföreningar,
deltagande
i
Fritidsrörelsernas dag mm. Ett av de mer
långlivade engagemangen var nog deltagande i
JOTA tillsammans med Selånger scoutkår.
JOTA äventyret varade i 20 år från 1973 till
1992. Som tack för möjligheten att delta i JOTA
kom Selånger scoutkår och hälsade på med
Lucia på våra julfester.
De interna aktiviteterna under denna period
bestod av många föredrag, demonstrationer av
utrustning och studiebesök. Föredragen
handlade bl.a. om uppbyggnaden av moderna
sändare
och
mottagare,
antennteori,
vågutbredning och den modern dator- och
elektrotekniken. Datorerna kommer från mitten
av 1980 talet att alltmer integreras i
amatörradioverksamheten. Integrationen börjar
med enkla kringutrustning till sändare och
mottagare för att i ett senare skede inkludera
även persondatorer. Under 1985 hade klubben
besök av Jens Zander från Linköpings tekniska
skola som demonstrerade hur ett packetradio
nätverk kunde byggas. Under de närmast åren
efter detta fördrag började klubben att bygga
upp ett eget packetradiosystem och 1987
demonstrerade SM3EFS Lennart hur systemet
kunde användas. Därefter skedde en snabb
utveckling av packetradio med BBS (bulletin
board system) och med radiolänkar mot andra
packet radiosystem. Tillämpningarna blev att
kraftfullare och några år senare introducerade
SM3EVR Tord ett DX Cluster som var
åtkomlig via packet radiosystemet.
Under slutet av 1980 talet fanns behov av både
2 meter och 70 centimeter stationer för bl.a.
packetradio men även för vanlig fm trafik på
både 2 meter och 70 centimeter. I klubbens regi
togs ombyggnadsbeskrivningar för gamla
mobilradiostationer fram. SM3EFS Lennart
och SM3SWR Ingemar hjälpte till med
mätningar av de ombyggda stationerna under
några år.
Ett antal föredrag av radioamatörer boende
utanför Sverige arrangerades. Några av dessa
föredrag var SM3HLL Bertil från sin vistelse i
Namibia, SM3GT Anders från sin hjälpinsats i
Armenien och SM0AGD Erik från sina resor
till bl.a. Påskön och Stilla havet.
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1983 startade Sk3BG utsändning av SSA
bulletin över 2 meters repeatern, SK3RFG.
Första bulletinoperatör var SM3KOA Bengt
som efter några år ersattes av SM3CER Janne.
SK3BG övertog QSL sorteringen från Gävle
kortvågsamatörer 1989 och utför fortfarande
denna sortering. Under perioden 1989 till 2000
stod SM3AU Olle ensam för sorteringen av
distriktets QSL kort och fick för detta
engagemang motta SSA:s hedersnål.
Tanken med att återuppta Åstölägret, som hade
sin glansperiod under 1950 talet, hade funnits
under några år och 1973 och 4 år framåt
genomfördes återigen lägret på Åstön nu med
signalen SK3XA. Lägret planerades och
genomfördes under ledning av SM3CKP Janne
och SM3GYY Billy.
Klubbtidningen QRX hade börjat att diskuteras
redan under Höglunda epoken och fick en
trevande start fram till slutet av 1970 talet.
Under perioderna 1979 till 1984 och 1992 till
2009 redigerades QRX av SM3LIV Ulla och
SM3FJF Jörgen. Under dessa två perioder
producerades 96 nummer av klubbtidningen
som utkom med 6 nummer och ibland 4
nummer per år. Innehållet i tidningen var
kommande
klubbaktiviteter,
tekniska
beskrivningar av bl.a. portabelantenner för
VHF och UHF, månadens klubbprofil mm.
Under perioden 1985 till 1991 redigerades
QRX av SM3NXC Karl-Olov och SM3SWO
Sven-Erik.
Utbildning för amatörradiocertifikat fick ett
uppsving under den här perioden.
Redan 1977 genomförde SM3FJF Jörgen och
SM3FGF Göran en telegrafiutbildning över 2
meters repeatern. 1979 startar klubben en
utbildning med både teori- och telegrafiutbildning för A, B, C och T certifikat där
telegrafiutbildningen kördes parallellt för 40,
60 och 80 takt. Utbildningarna genomfördes en
dag per vecka under perioden september till maj
av SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer.
Utbildningarna inkluderade så småningom
även certifikatklasserna UN och UC.
Utbildningarna fortsatte under hela 1980 och
1990 talen och fortgår fortfarande men under
2000 talet övergår utbildningarna till ett antal
veckoslutskurser.
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Klubben stod som värd för SSA:s årsmöten
1983 och 1991 under temat ’Allt under samma
tak’. Vid båda tillfällena hölls årsmöte på
Folkes hus, numera Quality Hotel Sundsvall.

uppmärksammades att Samuel Morse:s
födelsedag var den 27 april 1791.
Därför ordnades med ett nytt kort med
förstadagsstämpel för att uppmärksamma 200

Vid dessa årsmöten deltog ett 40 tal av
SK3BG:s medlemmar med diverse aktiviteter
både före och under och efter årsmöteshelgerna.
Vid årsmöte 1983 anordnades förutom årsmöte,
föredrag och utställningar även en utställning
av SM6CVE:s frimärkssamling och försäljning
av kort med förstadagsstämpel genom
SM3GBA Sven-Erik:s försorg.
årsdagen av Samuel Morse:s födelse även
denna gång med hjälp av SM3GBA Sven-Erik.

Årsmötet 1991 genomfördes den 27 och 28
april. Under planeringen av årsmötet
QRX NR4 2020

I slutet 1990 talet fick SK3BG meddelande från
Sundsvall kommun som då övertagit
klubbstugan på Södra berget att stugan var i så
dåligt skick att den inte kunde renoveras till
rimlig kostnad. Nu började ånyo ett nytt letande
efter ny klubblokal.
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Sundsvalls Radioamatörer under
perioden 1998 till 2020
Sidsjöepoken
Perioden 1998 – 2020
1998
Under våren tillsattes en arbetsgrupp för att
förhandla fram en ny klubblokal, eftersom
Sundsvalls Kommun sagt upp kontraktet på vår
klubbstuga på Södra Berget. Arbetsgruppen
bestående av SM3DVO/Nisse, SM3CER/Janne,
SM3ESX/Christer,
SM3FJF/Jörgen
SM3RMR/Björn och SM3UQS/Mats kom fram
till att en av de nio lokaler som kommunen
presenterade, den på Paviljongvägen 11 skulle bli
ett utmärkt klubb-QTH.

Utöver klubbrum och radiorum fick man det som
tidigare saknades uppe på Södra berget, nämligen
en uppvärmd klubblokal alla dagar i veckan, ett
kök med kyl/frys samt en toalett. Dessutom
tillgång till parkeringsplatser samt bussförbindelse
utanför entrén. Tung snöskottning slipper man ju
också! Vilka möjligheter! Hösten 1998 ägnades de
flesta träffkvällarna åt den kommande flytten till
Sidsjön och den 8 december invigs den nya
klubblokalen.
1999
Amatörradioföreningen SI9AM bildas ”King
Chulalongkorn Amateur Radio Society in
Ragunda”. Inledningsvis är det de två
föreningarna Jemtlands Radioamatörer, SK3JR
och Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG som blir
medlemmar i denna nystartade radioförening.
Syftet med föreningen är att från och med
sommaren år 2000 kunna erbjuda radioamatörer
som besöker den Thailändska paviljongen att på
plats kunna köra amatörradio med specialsignalen
SI9AM. SIAM var namnet på Thailand före år
1939. Siffran 9 är ett lyckotal för thailändare
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dessutom är kungen Nr 9 i sin dynasti, King
Bhumibol Adulyadey (King Rama IX). Kungen är
också radioamatör med signalen HS1A.
Under komman 20 åren är SK3BG engagerad i
många aktiviteter. Dessa aktiviteter kan du läsa
mera om på websidan www.si9am.com
Sundsvalls Kommun tog samtliga kostnader för
nya ritningar och gjutning av ett nytt
antennmastfundament i Sidsjön, medan klubben
ombesörjde flyttning från Södra Berget av 24
meters masten med antenner. SM3KAF/Bosse
ansvarade för den flytten. Många träffkvällar
användes för att komma igång på vårt nya klubbQTH. Klubben sålde sin gamla kortvågsstation
Kenwood TS-430 och köpte en nästan ny
Kenwood TS-940SAT.
Med en egen modern klubblokal blir nu
träffkvällarna ännu mera besökta av oss
radioamatörer. Amatörradioutbildningen flyttas
från NBVs lokaler till den nya klubblokalen med
en modern radiostation som en del i
undervisningen. Föreläsningar/utbildningar i
serien ”Veta Mera” med nya teman som präglar
radiohobbyn återkommer årligen i höst- och
vårprogrammet och med den nya digitaltekniken
breddas vår radiohobby ständigt. Digitalkameran
blir nu var mans egendom och nu kan vi följa
många klubbaktiviteter i sparade bilder.
Amatörradioutbildning för nya radioamatörer
bedrivs fortlöpande 1 till 2 ggr/år. Dessa
återkommande utbildningar är inte beskrivna
nedan. Att beskriva klubbens aktiva program över
22 år är i sig en utmaning. Endast några axplock
från vår klubbhistorik de senaste 20 åren serveras
nedan. Varsågoda!
2000
SM3AU Olle avtackas för sina insatser som SSAs
distrikt 3 QSL-sorterare . Under åren 1989-2000
har Olle, ibland med några medhjälpare, sorterat
över 1500 kg QSL-kort vilket motsvarar ca
500 000 QSL-kort!! SM3JVJ Lars tar över
ansvaret för SSAs QSL-hanteringen inom 3:e
distriktet.
Vid OS-tävlingarna för radioamatörer WRTC2000 i Bled, Slovenien, blev SM3CER Jannes
Contest hemsida på SK3BG utsedd till världens
bästa web-site för Contesters!
En kranbil lyfter upp den översta mastsektionen
med alla antenner till den nya antennmasten.
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SK3BG:s nya radiorum nu färdigställt. Klart att
köra radio från klubben igen. Under hösten sker
Studiebesök på Telia i Sundsvall.
2001
”PSK-31 - En Nyhet” demonstration och
radiokörning förevisas av SM3BCS Eskil.
Nostalgikväll. SM3EVR Tord spelar upp tre
radioprogram. Amatörradio i radio, SM3SRT från
1965. Amatörradio i Söndagstimmen från 1973
och Möte med Radioamatörer från 2 april 2001.
I juni avslutas vårsäsongen med ett studiebesök på
SK3MF på Rävsön i Nordingrå. Vilken fantastisk
utsikt över Bottenviken från deras klubb-QTH
uppe på Räfsöberget.
Föredrag av SM3CLA Karl-Olof från Gävle, där
han visar hur man kan köra radio QRP med ström
från en ångmaskin, från citroner eller till och med
varmt och kallt vatten!!
”Amatörradions dag på SK3BG” Annonsering i
tidningar, på skolor, på Internet. Från klubben
deltar åtta klubbmedlemmar denna lördag. Ingen
kom på besök till klubblokalen! Beslutet blev att
flytta denna aktivitet till Clas Ohlson i inre
hamnen till nästkommande år.
2002
Under våren prövas ”Söndagsträffen” en gång i
månaden på klubblokalen. Ingen succé. På
tisdagarna
håller
SM3HFD/Håkan
en
fördragsserie om ”APRS-Live”. Föredrag om eQSL. SM3UQO/Björn och SM3JVJ visar och
berättar om det nya sättet att kunna skicka digitala
QSL kort.
Under
sommaren
kompletteras
klubbens
radioutrustning med en YAESU FT-847
HF/VHF/UHF Tranceiver och SM3NXS Sten har
sorterat samtliga klubbens QSL-kort, både i Prefix
och
datumordning
från
1960-talet.
”Amatörradions Dag” nu med klubbens
utställningstält vid Clas Ohlson i inre hamnen.
Succé.
Under hösten hålls en föredragsserie om ”Bygg
din egen hemsida” där Janne visar och instruerar.
SM3ESX Christer håller fyra träffkvällar i
temaserien ”Veta mera – Vågutbredning”.
2003
”Nödsituation/Samband” blir temat för några
träffkvällar under våren med SM3LDP Markku
och SM3CWE Owe.
Milstolpe för amatörradiohobbyn! Vid World
Radio Conference, WRC-03 i Geneve, juni-juli
2003 beslutades att telegrafi kommer att upphöra
som krav för att erhålla den högsta licensklassen
för amatörradiocertifikat.
”Light House Weekend” Första gången som
klubben deltar i detta världsarrangemang. Vi
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deltar med signalen SK3BG/P från utställningstältet vid Löruddens fyr.
2004
Klubben får besök av hedersmedlemmen
SMØAGD Erik som berättar och visar bilder från
sina DX-utlandsresor på 1970-talet där Erik hade
stor support från Sundsvalls DX Group.

Vårens SM3-möte på klubblokalen streamas
”LIVE” för första gången på Internet tack vare
SM3GQP Gullik och SM3EFS Lennart.
20 April! Telegrafikravet för att köra amatörradio
på kortvåg tas bort. Post- och telestyrelsens nya
föreskrift börjar att gälla och nu får Sverige en
enda certifikatklass för alla radioamatörer som nu
ger tillträde till alla amatörband.
Under höstens träffkvällar under temat ”Veta
Mera” är rubrikerna: - Så här kör du radio på
kortvågsbanden, - Kör radio mobilt på kortvåg, Bygg din nya dipolantenn, - Vågutbredning på
kortvåg.
2005
Besök från Söderhamn av SM3UWS Wolfgang
som berättar hur han kör amatörradio på 136 kHz.
Besök från Östersund av SM3ATX Tore som
berättar om sin radiofirma ”Radio Rex” samt ”50
år som radioamatör”. Tore skänker klubben en
handtillverkad minimodell av telegrafinyckeln
”The Swedish Key”. Minimodellen har endast
tillverkats i några få numrerade exemplar och
förpackad i en snygg teaklåda.
Sommaröppet. SM3OAU Lars med XYL Viveca
berättar och visar bilder om hur det är att bo och
leva i Israel. Under hösten får klubbmedlemmarna
besvara ett frågeformulär med 10 frågor angående
”Hjälpa till vid nödsituation?” Klubben firar 60
års med stort jubileum på klubblokalen med spex,
trolleri, och festmåltid!
2006
Året inleds med föredrag av SM3TLG Hans från
sin resa på Transsibiriska järnvägen från Moskva
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till Ulan Bator i Mongoliet. I serien ”Veta Mera”
SM3EFS Lennart beskriver ”ECHO-Link Amatörradio över Internet” och SM3CWE Owe
håller fyra träffkvällar i serien ”Antennbyggande
för nybörjare”.
35 klubbmedlemmar besöker nya SVT huset i inre
hamnen, där SM3DCH Thor och SM3EYJ BertGunnar visar SVT-huset samt att vi får följa en
direktsändning av ”Mitt Nytt”
SM3ESX Christer visar och berättar om sin
nybyggda SDR radio, SDR-1000 från Flexradio
Systems.
Den gamla Sundsvallsrepeatern från 1971 ersätts
med en ny modern Motorola repeater nu på 40 w
och går i provdrift. 24 augusti monterades
repeatern på nytt QTH, i en mast på Alnön.
SM3CER Janne och SM3DMP Tomas berättar
och visar bilder från sommarens OS tävling
WRTC-06 i Brasilien och där Janne och Tomas
medverkade som domare.
2007
Årets första träffkväll hålls av SM3GSK Classe
som berättar om IOTA, Islands On The Air. Classe
visar fina IOTA bilder och QSL-kort från olika öar
jorden runt. Vårens ”Veta Mera” föredrag handlar
om PSK31, RTTY, CW, SDR-radio, Kom igång
på SKYPE, Bygga rävsändare och info om
Radiopeilorientering.
”Amatörradions dag” hålls nu inne i Sundsvalls
centrum vid Vängåvan. Sommaröppet på klubben
med klubbens veteraner SM3AU Olle och SM3AF
Sten som håller föredrag om sina ”60 år som
Radioamatör” SM3KYH Lars håller två föredrag
om radiostörningar ”Veta Mera och Leta Mera
dina radiostörningar”.
2008
Första stora sambandsuppdraget för SK3BG i
rallytävlingen Stjärnsvängen i Bergsåker som
därefter följs av tre träffkvällar om NödsituationSamband. Under våren fyra byggkvällar där det
byggs
Win-Key
och
rävsändare
samt
peilmottagare.
Premiär för Rävjakt i Sidsjön! Klubbens första
rävjakt på många år. Under hösten blir det en ny
CW kurs på klubben där kursdeltagarna får var sin
USB-MP3 spelare! Tre nya CW-certifikat utdelas
under våren 2009.
2009
Årets första träffkväll. Besök av SM3TLG Hans
från Söderhamn. Hans visar bilder och berättar om
sin fantastiska radioresa till Påskön. Ön är med sitt
läge världens mest isolerade plats, med ett par
hundra mil till sin närmste granne.
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SM3JQU Per berättar och visar bilder från sitt
besök på Marconimuseet i Italien.
Rallytävling ”Stjärnsvängen” i Liden där klubben
har huvudansvaret för radiosambandet.
1 april (OBS! Inget aprilskämt) Två stora nyheter
för oss radioamatörer. I Sverige får vi ett helt nytt
amatörradioband på frekvenserna 50 – 52 MHz
samt dessutom utökning på 40 metersbandet från
tidigare 7000-7100 kHz till det nya 7000-7200
kHz! SM3GSK Classe berättar om att köra radio
på det nya amatörradiobandet 50 MHz – The
Magic Band.
Bilresa till Vårdkasen i Härnösand för SOTA Summit On The Air. 15 klubbmedlemmar deltar i
den nya fritidstrenden om att köra radio från höga
berg – SOTA. Regeln är att berget du kör radio
ifrån, är minst 150 meter högre jämfört med
omgivningen runt berget.
SM3LIV Ulla och SM3FJF Jörgen avslutar sitt
skrivande av klubbtidningen QRX. Totalt har det
blivit 96 nummer av QRX under åren 1979-1984
och 1992-2009. SM3UQO Björn tar över pennan
(läs tangenterna). Under hösten blir det
byggkvällar med SM3UQO Björn. ”Bygg din
egen 50 MHz antenn”.
2010
Träffkvällarna under vårens tema ”Veta Mera”
handlade om Lödrök, Samband, Köra digitala
moder, Ny SOTA aktivitet, i år kördes radio från
Storberget i Liden. Under sommaren monteras en
nyinköpt bildkanon i taket på klubben. Nu blir
äntligen lättare att hålla föredrag med
bildvisningar. Klubben införskaffade dessutom en
godkänd klättringsutrustning.
Höstaktiviteterna ”Veta Mera” blev nu mycket
lättare att hålla för alla föredragshållare/lärare. En
föredragsserie ”Bli QRV nu i höst” med ARRLs
videofilmer Getting started on HF, on VHF, on
Contest and IOTA. Föredragen om Amatörradio
och samhällsnyttan engagerade många i den nya
Sambandssektionen och året avslutas med både en
vinterfest följt av en julfest.
2011
SM3UQO/Björn utlyser en fototävling i 4 etapper
där inskickade fotot ska ha anknytning till
Amatörradio. Vårens stora sambandsuppdrag vid
rallytävlingen Stjärnsvängen ägde rum med start
från Bergsåkers travbana.
”Veta Mera”
föredragen under våren handlade om Vad är DSTAR? och Kom igång på D-STAR.
SM3UQO Björn påbörjade under våren och
försommaren totalrenovering från en tidigare
arbetsvagn till en modern mobil radio- och
sambandsvagn. Den första grundläggande etappen
arbetade Björn över 300 timmar som därefter har
kompletterats fortlöpande med ytterligare minst
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lika många timmar för att få radio- och
elektroniken så optimalt som möjligt för en
hypermodern Sambandsvagn. ”MRC-vagnen”
(Mobil Radio Center) blev namnet på den nys
sambandsvagnen. 6 juni premiär för MRC-vagnen
vid ”Amatörradions Dag” vid stora torget i
Sundsvall.

Studiebesök och radiokörning på besöksstationen
SI9AM i Utanede och vårprogrammet avslutades
med föredrag om SMFF och WFF för att
uppmuntra till amatörradiokörning från våra
Sveriges naturreservat och nationalparker.
Dessutom ger det ju radiokörningen i naturen från
SMFF/WFF fysisk aktivitet och naturupplevelser
samtidigt.
13 augusti anordnas ett studiebesök på den
nyöppnade och tidigare så hemliga Hemsö
Fästning. Ägaren Christer Säfbom imponeras av
oss radioamatörer och direktinbjuder SK3BG att
få
arrangera
weekendläger
med
amatörradiokörning från det något mindre fortet
ute på Havstoudd på Hemsön. Under november
och december påbörjas därav planeringen inför
2012 och det kommande weekendlägret.
Två radioaktiviteter med MRC-vagnen. Dels vid
Light House weekend intill Löruddens fyr och den
3-4 sept. i Sidsjön för radiokörning i Region-1
Field Day portabeltest. Åter igen stor Succé!
2012
Nytt
sambanduppdrag
vid
rallytävling
”Stjärnsvängen”, denna gång från skolan i Liden.
Besök
av
Elsäkerhetsverkets
Inspektör
SM4UKE/Henrik som föreläser och berättar ”Hur
komma till rätta med dina radiostörningar?
Fullsatt på radioklubben 35 deltagare!
4-5/5 Premiär för signalen SF3HF vid klubbens
första weekendläger på det så tidigare hemliga
fortet Havstoudd ute på Hemsön.
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Detta blir nu ett återkommande radioevenemang
2012-2019. Tyvärr måste weekendlägret 2020
ställas in pga den pågående och globala Covid-19
pandemin.
Besök av SM5COP Rune från Åkers Styckebruk,
där Rune berättade om sitt deltagande i DXexpeditionsresan till Ecuador med signalen
HD2M. ”20 år som radioamatör i Vietnam”
XV9TH (SM3NFB) Torsten berättade och visade
bilder om att bo och leva i Vietnam och ett stort
antal radiominnen från att få vara en av de allra
första radioamatörerna boende i Vietnam.
MRC-vagnen med vid ”Light House weekend” på
Lörudden och den 1-2 sept. ”Region-1 Field Day”
portabeltest
från
Naturreservatet på Klampenborg, Essvik.
ARRL har meddelat att SM3NXS, Sten Holmgren
i Matfors har utsetts till en ny ”QSL Card
Checkers” i Sverige. Du kan få dina QSL kort
checkade för bl.a. DXCC, WAC eller WASdiplomen.
Studiebesök
hos
Polisens
LKC
med
Rakelinformation och den 4 dec. nytt studiebesök
hos Räddningstjänsten och SOS Alarm i
Sundsvall. Klubbens julfirande. En gåva från
SM3RL Leif i Härnösand till SK3BG en komplett
Remote radiosystem med en ICOM IC706 med
tillhörande kringutrustning.
2013
SM3GFN Ingvar från Aspås håller två föredrag
om ”Så här enkelt kör du PSK-31” Samband vid
rallytävlingen
Stjärnsvängen
och
nytt
weekendläger på Hemsö Fästning, SF3HF.
Hyllningsfest till SM3UQO Björn 70 år och
SM3MEH Tomas 50 år. Höstens träffkvällar i
”Veta Mera” Fjärrstyr din Radio Remote!
2014
Ungdomsutbildning på SK3BG. Vårens ”Veta
Mera” Bygg din egen Duobandsantenn för
144/440 MHz. Sommaröppet på SK3BG där det
serveras jordgubbar med grädde och glass samt
föredrag av SM3HKN om världsarvet Grimeton.
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2015
SM3EXM Erik presenterar två klubbartiklar om
klubbmedlemmen och radioaktiva SM3EVR
Tord, med över 200.000 QSOn i sina loggar.
SSA Contest University, ett klubbengagemang
genomfört för SSA, där SM3ESX Christer,
SM3EFS Lennart, SM3EXM Erik och SM3FJF
Jörgen håller i denna 3-dagarsutbildning på
Holmstagården i Utanede, QTH för SI9AM.
SM3ESX Christer som har varit klubbens
ordförande under 40 år avtackas!

2016
SF3HF åter i etern vid weekendlägret på
Havstoudd på Hemsön. Till portabeltesten inbjöds
klubbmedlemmar att komma till fritids-QTH hos
SM3EXM Eric och Meren i Bergsjö.
Sommaröppet på klubblokalen samlade 30
personer där det serverades jordgubbar och glass
till kaffet.
29/11 Grattis SK3BG till ”SK3BG.SE”. 20årsjubiluem för redan 1996 var klubben i framkant
med nya grepp när Internet utvecklingens som en
ny informationskanal i världen. ”Aftonbladet.se”
var bara några veckor tidigare än klubben med att
komma i cyberrymden med en nyhetswebsida.
SM3CER Janne var drivkraft för att få klubbens
hemsida till stånd och där han under många år
skötte hemsidan.
2017
Från januari 2017 och framöver finns nu de flesta
klubbträffarna redovisade i både text och bild på
klubbens websida. TACK SM3EFS Lennart som
uppdaterar fortlöpande varje vecka!!

SM3FJF Jörgen håller i denna hyllningskväll med
rubriken ”SM3ESX Christer 40 år på 40 minuter”
där Christer under kvällen utses till
Hedersmedlem.
SM3LDP Markku tog över skrivandet av QRX.
SM3GDT Hans berättar och visar hur man
layoutar sitt eget QSL-kort. Klubbens stora 70
årsfirande sker på Sidsjö Hotel och Konferens.
Perioden november 2015 till mars 2018
genomfördes projektet ”SSA – Amatörradio i
skolan” där SM3EFS Lennart, SM3ESX Christer,
SA3PAU Paul och SM3FJF Jörgen träffade över
600 elever från årskurs 6-9 i Ånge, Erikslund,
Fränsta,
Delsbo
samt
elever
från
Räddningsgymnasiet på Sandö och NTI
Gymnasiet i Sundsvall.

Av alla elever de träffade blir det tio elever och
en rektor som under 2016 och 2017 utbildas till
radioamatörer.
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SM3EFS Lennart berättar om hur kan man enkelt
bygga filter med hjälp av koaxialkabel och
målarhinkar. Koaxkabeln RG213 placerades i
målarburkar med ett T-stycke i locket som därefter
inkopplas i radiostationens koaxkabel och antenn.
SM3TLG Hans från Söderhamn gästar åter
klubben där Hans berättar om ”40 års resande med
amatörradion som sällskap.”
Sambandssektion bjuder på studiebesök i
sambandsgaraget i Njurunda. 29 st klubbmedlemmar lyssnade till SM3MEH Tomas som
berättade om sambandsverksamheten som
innefattar även ”MOLOS”, ett civilt uppdrag inom
FRO där 10 klubbmedlemmarna är kontrakterade
av SVK (Svenska KraftNät) för att säkerställa
kommunikation inom elberedskapen. Rallysambandsuppdrag åt olika motorklubbar i
distriktet och en viktig del är att hjälpa gruppen
”Missing people” med samband och utlåning av
radioutrustning.
”Mastvagnsskola” SM3UQO Björn instruerade
hur man reser antennmasten på ett säkert sätt. ”60
år av spännande rymdäventyr” Rymdpedagogen
Ulf Berggren föreläste på Nordichallen för NBV
dit radioklubbens medlemmar var inbjudna av
SM3KDY Mats.
”WSPR and other Weak signal modes” En
spännande ny trend där SM3ESX Christer
berättade hur man kan uppfatta signaler i
radiobruset som är ohörbara för det mänskliga örat
men där ljudkortet och datorprogram kan läsa
radiosignalerna.
Live
demonstration
och
intressanta diskussion följde. Succé!
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2018
”Flexradio 6300” SM3EFS Lennart demonstrerade hur man kör radio Remote med en
Flexradio 6300 från en vanlig PC. SM3EVR Tord
tog över spakarna och analyserade främst hur CW
hanterades. “Jag undrar jag om jag skulle få i väg
något QSO med en sån här PC-radio” blev
analysen.

Professor Asta Pellinen-Wannberg, SM3UHV,
berättade om Rymd stoft. Otroligt spännande kväll
där Asta berättade om Rymden och om allt stoft,
Meteoroider, Asteroider och allt skrot som cirklar
runt Jorden, samt de radarsystem som används i
forskningen. Asta har även tilldelats en Asteroid
för sina stora insatser inom rymdforskningen.
Projektet SSA Amatörradio i skolan Radiokontakt med ARISS den Internationella
Rymdstationen ISS. Från gråt och uppgivenhet till
succé och glädjetårar! Det här är ett resultat av en
gemensam framgångsresa vi gjort tillsammans,
under 18 månader, med en högstadieskola och tre
gymnasieskolor, deras rektorer och lärare säger
SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer från
SK3BG Sundsvalls Radioamatörer, när de
tillsammans sammanfattar elevernas lyckade
rymdkontakt
med
den
Internationella
rymdstationen ISS, torsdagen den 15 mars från
NTI-Gymnasiet i Sundsvall.

Community School, Irland. NASA och ARISSorganisationen tillåter inget misslyckande!!
Därför
erbjöd
NASA
eleverna
på
Räddningsgymnasiet i Sandö en ny möjlighet till
en ny rymdkontakt. Fyra månaders nya
förberedelser. För att bredda upplevelser för
elever, flyttades arrangemanget till NTI
Gymnasiets lokaler i Sundsvall. Eleverna hann
sända 18 frågor som besvarades av astronauten
Scott D. Tingle KG5NZA över amatörradion.
Tekniken fungerade perfekt den här gången.
Presentation av klubbens olika Rig-alternativ.
SM3EXM Erik presenterade de olika alternativ
som uppfyller kraven på en ny klubb-Rig. FLEX6500 SDR Transceiver framstår som det bästa
alternativet som klubben går vidare med.
Sambandsuppdrag vid Swimrun i Juniskär.
Sambandssektionen genomförde ett mycket lyckat
radiosamband i Juniskär. Vi är redan inbokade
för Swimrun 2019 i Juniskär berättade en nöjd
SM3MEH Tomas efter tävlingen.
”Framtidskonferansen
SK3BG
2025”.
Närvarande var SSA:s vice ordförande, DL2, DL3
samt ca 40 st SM2 / 3 amatörer från Gävle i söder
till Luleå i norr. Viktiga saker diskuterades inför
2025:
– Framtiden, – Klubbverksamhet, – Samband, –
Utbildning.
”Tungt vatten från Ljungan” Vi fick lyssna till ett
mycket spännande föredrag av Ulf Sundholm om
den superhemliga tillverkningen av Tungt Vatten
i Ljungaverk, under andra världskriget.
A tribute to SMØAGD Erik Arild Sjölund. En
klubbkväll där vi mindes och hyllade vår tidigare
i år bortgångne Hedersmedlem Erik Arild Sjölund,
SMØAGD.
SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer gav en
bildpresentation från Erik Arilds 55-års
dagboksanteckningar. Erik var en av Sveriges
internationellt mest kända radioamatörer, en
DX’are med hela världen som arbetsfält. Otaliga
resor och aktiviteter med amatörradio från jordens
alla hörn.
XYL SMØOTG Eva med Eriks anhöriga deltog på
klubben denna minnesafton.
2019
Gefle Rundradiostation 1925 – 1972. SM3CLA
Karl-Olof från Gävle berättade den osannolika
historien hur SM3RN Sven Bernholm startade
upp rundradioverksamhet i Gävle i början av
1920-talet med sina hembyggda sändare.

Den tidigare ARISS-rymdkontakten den 19
oktober 2017 blev inte genomförd på grund av
mycket
bristfällig
ljudåterkoppling
från
Astronauten
Paolo
tillbaka
till
Räddningsgymnasiet i Sandö länkade via Tallaght
QRX NR4 2020

”SM-Veckan i Sundsvall” under februari blev ett
vinter sambandsuppdrag runt om i Sundsvall.
SK3BG:s ärofyllda sambandsuppdrag under SMVeckan är ett exempel på många utmaningar,
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engagerade klubbmedlemmar och sammanhållning på köpet. Hobbyn amatörradio ger
verkligen mycket tillbaka! I klubbens
sambandscentral MRC sker bland annat
övervakning av säkerhetsradionätet och hantering
av vår servicesupport.

sprider sig blixtsnabbt runt hela jordklotet. De
fysiska klubbträffarna upphör i mitten av mars och
ersätts därefter med träffkvällar via videomöten
med webplattformen JITSI.
31/3
Premiär
videokonferensen.

med

Klubbkväll

på

”Remote station SK3BG - FlexRadio 6500
Markku/SM3LDP berättade om konceptet och gav
praktiska exempel med några olika radiostationer
för remotekörnng.
Vid årsmötet förärar klubben SM3UQO Björn
med ett Hedersmedlemskap i SK3BG. Grattis
Björn för dina oerhörda värdefulla insatser för
klubben under årtionden!
SM3SJN Kent demonstrerade Antennanalysatorn
MINI 60. Verkligen kapabel lite pryl som kan
kopplas till din Mobil eller PC.
Säsongsavslutning med resa till Rävsön,
Nordingrå. SK3MF med SM3LIC Hans-Erik och
SM3UZS Johan inbjöd oss till SK3MF på Rävsön,
ett QTH som många hade hört talas om och kört
men inte många hade fått möjlighet att besöka. Nu
fick vi förklaringen till att S-metern ofta kröks av
de starka signalerna från SK3MF… denna otroliga
radio QTH med dess utrustningar.
Arduino och RasberryPi (Rpi) i amatörradions
tjänst. SM3GDT Hans visade ett antal projekt på
temat RaspberryPi och hotspottar. SM3ESX
visade en SDR tranceiver styrd av en Rpi.
SM3UQO Björn och SM3EXM Erik visade hur
enkelt det är att komma igång med Rpi som en
komplett dator.
Studiebesök på MITTMEDIAPRINT i Birsta.
Kent SM3SJN hade ordnat ett otroligt intressant
studiebesök i Birsta där bl.a. Sundsvalls Tidning
trycks. Vi blev guidade runt i lokalerna och fick en
inblick i hur tidningar trycks.
Traditionella julfest där SM3LDP Markku
sammanfattade det händelserika året 2019 och
SM3EFS Lennart tilldelades klubbens Hedersmedlemskap. Stora applåder! Julfesten fortsatte
med glögg, pepparkakor och lussebullar, lotterier,
film och auktion. Varmkorv och trevlig samvaro.

Det blev lyckat att träffas på videokonferensen, vi
blev 21st inloggade som alla upplevde mötet som
lyckat, SM3LDP Markku visade en presentation
om hur man kan bygga om ett gammalt slutsteg.
Videomöte: Auktionsvisning
SM3EXM Erik redogjorde för den stundande
flytten till nya lokaler. Detta innebär att vi måste
minska maximalt på alla prylar och därför kommer
klubben kommande träffkväll att auktionera ut
detta mesta av det som inte får plats i det nya
klubbrummet. Den nya klubblokalen ligger i
fastigheten alldeles intill den nuvarande
klubblokalen.
Auktion
Otroligt… auktionen inbringade dryg 2200: - och
det var 33 inloggade på Videomötet. SM3EXM
höll i klubban och SM3YRC Curt och SM3EFS
Lennart assisterade.

2020
Bygg din enkel 2M antenn på klubben. Stor
uppslutning blev det denna byggkväll. Det visades
olika enkla antenner, typ HB9CW och olika
dipoler. Vi byggde och justerade antenner med
klubbens antenninstrument RigExpert.
Februari. Stort pandemiutbrott i Kina som nu

QRX NR4 2020
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Portabeltest.
Åter igen traditionsenlig portabeltest i Bergsjö
med iakttagande av de Covid-19 föreskrifter som
myndigheterna ålagt oss. Totalt 51 QSO, 39 CW,

12 SSB med <1w uteffekt. Efter testen bjöds det
på nygrillade hamburgare och fika på bryggan hos
SM3EXM Erik och Meren.

”QO-100 Geostationär satellit” SM3BYA
Gudmund berättade om amatörradiosatelliter som
står stilla över jordens ekvatorialplan och vad dom
kan användas till. Tack Gudmund för ett otroligt
intressant föredrag!

SK3BG 2.0
18 aug PREMIÄR och säsongsstart i nya
klubblokalen där medlemssektionen bjöd på Kaffe
och Tårta!
Sju medlemmar var på plats och övriga
medlemmar följde premiären via video. SM3LDP
Markku informerade om höstprogrammet och
SM3FJF Jörgen berättade om det nya sättet att
hålla
höstens
amatörradioutbildning
via
videomöten.

QRX NR4 2020
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Distrikt höstmöte i Sollefteå
Sollefteå klubben tillsammans med FRO i
Sollefteå ordnade höstmöte för distrikt 3 i
början av oktober. Fysiskt närvarande var 15
personer och lika många via JITSI. Mötet var
mycket bra arrangerat i FRO lokalen.
Mötets viktigaste punkt var att permanenta
den tillfälliga valberedningen t.o.m. vårmötet
2021. I övrigt fick klubbarna berätta vad de
håller på med just nu samt ge en
framtidsvision av klubbarnas verksamhet med
hänsyn till Corona pandemin.

QRX NR4 2020

Vi passade på att berätta att vi har haft ett tufft
flyttprojekt under värsta pandemiperioden och
att vi har totalt anpassat programutbudet till
JITSI samt att vi tror att JITSI har kommit till
att stanna. Vi har noterat både negativa och
positiva corona-effekter t.ex. ingen närkontakt
med övriga medlemmar och minskade
intäkter från fika och ökade medlemsantal på
tisdagsträffarna.
sm3ldp@gmail.com

2020-11-30
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Höstprogram 2020 – VIA VIDEOLÄNK JITSI

2020-11-03

Raspberry & arduino kväll

2020-12-01

Raspberry & arduino kväll

Per/SM3JQU och Christer/SM3ESX leder
Arduino/Rapberry labbet

Per/SM3JQU och Christer/SM3ESX leder
Arduino/Rapberry labbet

2020-11-10

2020-12-08 Preliminär: Presentation av Satsing
på Borgsjö 2m, FRO och 80Mhz repeater

Styrelsemöte: Öppethus för alla

Styrelse bjuder medlemmar till öppet styrelsemöte.

Sambandssektionens satsning på Borgsjö att
reparera 2 m repeater samt sätta upp FRO repeater
och 80 Mhz för samband

2020-11-17

Teknik: Bygg 9:1 balun

9:1 balun "magig Balun" kan användas att mata
trådantenner /pinnar med odefinierad längd

2020-12-15

Lilla julafton och SK3BG 75 år

Inställd pga. Corona
men vi har en JITSI möte istället

2020-11-24 Vad hände världen efter
Coronavirus

2021-01-05

Mellandagsmeeting

Någon expert berättar om årets händelser

Vårprogram 2021 kommer att presenteras på klubbens hemsida i december.

QRX NR4 2020
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Ett och annat

Här håller vi till.

SK3BG Styrelsenytt
Styrelsen har i sina möten augusti-oktober
beslutat:
•

•
•
•
•

att fortsätta använda JITSI för höstprogrammet
pga corona virusläget. Styrelse uppmanar
medlemmar att läsa hemsidan och lyssna
SK3BG-nytt att få mer information.
att utreda vilka utomhusaktiviteter kan
användas på initialt vårsäsongen 2021
att
klubbens
slutsteg
flyttas
till
sambandsgaraget.
att med stor sannolikhet inställa SF3HF 2021
beslutat tas i december
att friluftsaktiviteter planeras till vårprogram

Vill Du delta i projektarbetet med genomförandet.
Hör av Dig till någon i styrelsen eller via mail
Övrigt
Klubbens postbox är nu avslutat och posten kan skickas
direkt till klubben med adress

Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som
ligger på Paviljongvägen 17 i Sidsjön.
Klubblokalen är då öppen från klockan 19.00.
Entrédörren är öppet mellan 6.30 och 18.00
vardagar. 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.

SK3BG Sundsvall Radioamatörer

Paviljongvägen 17
852 40 Sundsvall

hq@sk3bg.se

Östkustlänken via repeater.
Vår 2-meters repeater har fått ny logikkrets och det gör
möjligt att koppla upp sig till Östkustlänken dvs från
Norrbotten till Öland.
Läs mer från hemsidan under flik Repeater
”östkustlänken”.
.
Lennart/SM3EFS

Program kan ändras med kort varsel. Kolla med
hemsidan.
Sambandssektionen träffas oftast torsdagar på
Garaget Skedlovägen 25 Njurunda. Kontakta
Tomas /SM3MEH för att säkerställa om mötet
sker.

GLÖM INTE!
SSA-Bulletinen och SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58

Repeaterlista Sundsvallhq@sk3bg.se

VHF analog 147.725 1750 Hz
Alnö
UHF digital 434.800 TS1/2 CC1 Klissberget
UHFDMR 434.9875 TS1/2 CC3
Nolbykullen
hq@sk3bg.se
QRX NR4 2020

SK3SSA bulletin på 3750 kHz kl 10.00
på söndagar med SA3BYC Johan,
SA3UTS Tomas eller SM3YKF Kent.
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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
SM3SJN/Kent
Email: SM3LDP@gmail.com
Email: kent.billfors@bahnhof.se

STYRELSE
Ordförande: SM3LDP/Markku
Sekreterare: SM3EXM/Erik
Kassör: SM3KDY/Mats
Övriga styrelsemedlemmar
SM3EVR/Tord
SM3EFS/Lennart
SM3GSK/Classe
SM3MEH/Tomas
SM3SJN/Kent
SM3MLX/Kristian
QRX redaktion
SM3SJN/Kent
SM3LDP/Markku
Sambandssektion
SM3MEH/Tomas
VHF/UHF Sektionen
SM3EFS/Lennart Lind
Klubb och medlemsvård
SM3EXM/Erik
Mail: hq@sk3bg.se

MEDLEMSAVGIFT FÖR
ÅR 2021
Du har väl betalat in
årsavgiften för år 2021 till
klubben.

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

Avgiften för år 2021 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@mhf.se
Tack för att du stödjer
klubbens verksamhet.

Klubbens bankgiro är

178-8298

Stöd klubbens verksamhet genom 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.

NYA MEDLEMMAR

Grattis
Under fjärde kvartal 2020 och
första kvartal 2021, har vi följande
jubilarer:
70 år
Januari 21
SA3CFY Ulf Rygaard
Februari 21
SM3IEH Lennart Sjöstedt
Mars
SM3BJV Gunnar Grönberg

Vill Du hyra
Mastvagn.

60 år
December 20
SA3CJF Marina Karlsson
SM3IEK Kennerth Berg

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

50 år
November 20
Fred Matsson
Februari 21
SM3PXA Anders Grandell

QRX NR4 2020

BINGOLOTTO

SM3PXA Mikael
Grandell
2020-11-30

Styrelsen välkomnar fölande
nya medlemmar:
• Richard Krakowczyk, Härnösand
• Roger Åström, Timrå
• Olof Nilsson, Timrå
• Christer Sjödin, Sundsbruk
• Magnus Hummelgård, Njurunda

JAG SAKNAR DIN
MAILADRESS
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@mhf.se
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:
Tid:
Plats:
Program:

Tisdag den 23 mars 2021
Klockan 19.00
JITSI och Klubblokalen, Paviljong vägen 17 Sidsjö, Sundsvall
Sedvanliga mötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!
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 2020.
8. Redovisning av räkenskapsåret 2020.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020.
11. Verksamhetsplan och budget för 2021.
12. Val av ordförande för 2 år
13. Val av sekreterare för 2 år
14. Val av Val av sektionsledare Sambandssektion för 2 år
15. Val av en styrelseledamot för 2 år
16. Val av firmatecknare (två i förening) samt teckningsrätt till konton
(två var för sig).
17. Val av ansvarig för SM3 QSL sortering och QSL-Diplom manager för 1 år.
18. Val av stationsföreståndare 1 år.
19. Val av valberedning 1 år.
20. Fastställande av med medlemsavgift för 2022.
21. Övriga frågor.
22. Mötets avslutning
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