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Styrelsen har hållit 7 styrelsemöten samt att årsmöte. 

 

COVID PANDEMINS PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN. 

 

Året har speglats av Coronakrisen som har försvårat möjligheten till att göra de aktiviteter 

som planerades. 

De aktiviteter som vi har fått ställa in är SF3HF och Nationaldagsfirande den 6 Juni. SF3HF 

där har planering startats för att arrangera detta under 2022. 

 

SK3BGs medlemmar har varit ute på fielday arrangemang på Klampenborg, men även 

deltagit i portabeltestens våromgång i SM3EXM/XYL’s sommarstuga där vi även provade på 

rävjakt. Klubben har även varit med på en NAC test på 144 MHz. 



Säsongsavslutningen i SM3SJNs sommarstuga där aktivitetspriset vid VHF tävlingen delades 

ut till SA3LAD. Avslutades med jordgubbar och glass. 

Vi har under hösten startat upp med närvaro i klubblokalen under tisdagsträffarna och på Jitsi 

uppslutningen har på grund av Corona läget inte varit så stort i lokalen medan närvaron på 

Jitsi har varit stort. 

Vi har under året aktiverat SD400SU som firar Sundsvalls 400års jubileum. Coronan har satt 

sina spår i firandet, men det har inte bromsat våra amatörer att utnyttja signalen på alla band. 

Vi samlade över 9000 QSOn. 

Under hösten så hade vi en fin minneskväll med SM0AGD där Jörgen SM3FJF och Christer 

SM3ESX talade och visade bilder om DX-Globetrottern Erik Arild Sjölund på Jitsi även Erik 

Arilds fru medverkade under kvällen. 

Jörgen hade flera uppskattade tisdagsträffar med hemliga intressanta gäster i form av Svenska 

amatörer bosatta i andra länder eller andra platser mycket uppskattat. 

 

Sektion Samband: 

 

Verksamhetsberättelse Sektion Samband 2021 

Sektionen fortsätter att stadigvarande engagera ett 15-tal medlemmar med fokus på  

kommunikationslösningar dels vid krislägen i samhälle och infrastruktur, dels vid 

idrottsevenemang, motortävlingar och liknande.  

 

Huvudsakligen bedrivs sektionens verksamhet med utgångspunkt från sambandsgaraget i 

Forsa Njurunda där man har sina träffkvällar minst varannan torsdag jämna veckor. 

 

Under 2021 har Sektion Samband haft fortsatt god utveckling och sambandsuppdragen har 

inte uteblivit.  

 Säkerhetssamband vid två rallytävlingar i Hassela (februari) samt i Hudiksvall 

(september). 

 Fortsatt utveckling av sambandsradionäten på 80 och 400 MHz genom diverse 

sajtuppgraderingar och nyetableringar.  

 Levererat radiosamband vid sim-, cykel- och löpningstävlingen b3 Sidsjön Triathlon i 

juli.  

 Upprättat säkerhetssamband vid sim- och löpartävlingen Juniskär Swimrun i augusti. 

 Upprättat samband vid ridsporttävling i fälttävlan i Timrå i juni och augusti. 

 Tillhandahållit kommunikationslösning för Njurunda Byavakt. 

 Traditionellt haft en mycket trevlig julavslutning i sambandsgaraget 

 

På lokalsidan har arbetet med att iordningsställa verkstads- och möteslokalerna i 

sambandsgaraget fortsatt, radioverkstad och kontor/radiorum är i princip färdigställda och har 

efter hand börjat användas. 

 

De tolv sektionsmedlemmar som även ingår i Molos har traditionellt genomfört sina 

kvartalstester, övningar, utbildningar och övriga verksamheter som ingår i åtagandet.   

   

Sundsvall 2022-03-06 

 

Tomas Åberg 
Ansvarig Sektion Samband 



VHF och UHF sektionen: 

 

Har under året lagt ner mycket arbete på att underhålla  klubbens repeatrar. Nyetablerat är 

SK3RIN i Borgsjö, som är reparerad och tillsammans med sambandssektionen driftsatt och 

uppkopplad mot SVXLINK. Under 2022 är målsättningen att repeatern på Alnö skall flyttas 

till södra berget. 

Sundsvall 2022-03-07 

SM3EFS / Lennart 

 

HF sektionen: 

 

Den mycket lyckade satsningen på en ny klubbstation har resulterat i ett fortsatt stort 

engagemang från medlemmarna. Stationen har varit i gång i stort sett varje dag och nya 

möjligheter har tillkommit efter önskemål medlemmarna och återigen kan vi säga att § 1. i 

våra stadgar kan därmed sägas vara uppfyllt Under året kördes det mycket digitalt. 

SK3BG nytt läses på 2 m av SA3BPG / Markus och SSA bulletinen av SM3UQO / Björn 

båda på söndagar. 

 

Utbildning:  

 

Webbaserad Amatörradioutbildning via video-JITSI. Under hösten 2020 påbörjade Jörgen 

och Christer en 20 veckors amatörradioutbildning för 5 elever. 11 kurstillfällen genomfördes 

hösten 2020 kursen slutfördes under Maj 2021. En återträff arrangerades under hösten för de 

deltagare som avslutades Maj utbildningen. 

Under hösten Okt - Dec genomfördes en amatörradioutbildning som kombinerades mellan 

Jitsi och live träffar där 4 deltagare fullföljde kursen och klarade certifikatet. 

 

Sammanfattning: 

 

Radioåret har till stor del påverkats av pandemin och även om vi ser en ljusning vid årets slut 

så har det påverkat möjligheten att träffas i klubblokalen men vi har så gott det är möjligt att 

träffas via Jitsi. 

 

................................    ..............................        .................................  

SM3SJN  SM3KDY  SM3GSK 

Kent Billfors            Mats Danielsson                 Classe Bergman 

 

................................      ............................... ................................... 

SM3EVR  SM3MEH  SM3UQK 

Tord Julander Tomas Åberg Nils Norin 

 

........................      ...............................      ................................... 

SM3EFS  SM3SJN                          SM3MLX            

Lennart Lind  Kent Billfors                    Kristian Norlin 
 


