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Tack alla bidragsgivare
Det blev ett tillskott i kassan
denna gång också. Närmare bestämt 563 kronor.
SM3ARM skänkte 5 st Radio
Amatör Handbooks som gick
för 50 kronor per styck.
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej i stugorna!
Nu gäller det! ”Handsken är kastad”. Vid distrikt 3:s vårmöte, som avhölls vid SI9AM i Utanede, antogs en utmaning av samtliga närvarande klubbar, att försöka bli den
klubb som har flest aktiva medlemmar igång vid SSA:s portabeltester. Det gäller att inom distriktet samla flest
”klubbpoäng ” till sin moderklubb. Karl-Olof, SM3CLA, kommer att vara igång. SA3ARK och SM3RMH kommer att aktivera klubbens signal. Ni andra ställer väl upp på detta, eller hur? Vi kan ju inte bli sämre än Sundsvall, Östersund
och de andra klubbarna i distriktet? Vårens omgång av testen är den 20:e maj, klockan 07 – 11 UTC. Både CW och
SSB på 40 och 80 meter gäller. Regler hittar man enklast
på SM3CER:s förnämliga Contestsida på nätet.
Vill även passa på att presentera vår senaste hedersmedlem, Ove Wahlgren, SM3NTA.
Ove jobbar på med kassörssysslan, Kallelsen, samt drar i
sambandsgruppens trådar. Ett beundransvärt arbete!
Arbetet med vår bil har fortlöpt under hela våren och nu
saknas endast en fast kortvågsrig. En IC-7000 eller 706,
alternativt Yaesu FT857 skulle passa fint i panelen. Eller
vad tycker ni? Våra sponsorer har bidragit till att vi fått en
verkligt bra utrustning i bilen. Vill passa på att tacka Gästrike Räddningstjänst, Radio2u2, Mobinet, Weologic, Lindströms Åkeri, Kommunikationsteknik, SM3EYD Anders,
med flera!
Bilen väckte ett stort intresse vid distriktmötet i Utanede,
samt vid SSA:s årsmöte, ”Radio i Handen”.
Vi höres på banden!
73 de Lasse SM3RMH

SÄLJES
1) ICOM IC25E 2m FM, 1W/25W
2) 10 elements kryssyagi för 2m
med rotor.
En 5/8 är placerad ovanför.
3) Tillhörande RG58: 3x8m
samt 8 m manöverkabel.
4) Antennomkopplare (koaxial): 4-vägs
5) SWR – meter
med två instrument för back/fram

AMATÖRRADIO I
ANDRA LÄNDER
Uppdaterad 2006-11-12
Förklaringsbrevet från PTS
Information 2006-07-12
Radioamatörer
Information till radioamatörer i Sverige
Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig myndighet i
Sverige för alla typer av radiotillstånd enligt lagen om
elektronisk kommunikation.
PTS har beslutat att undanta användandet av
amatörradioutrustning från enskilt tillstånd. Beslutet
trädde kraft den 1 oktober 2004. Undantaget från
tillståndsplikt gäller endast den som har ett giltigt
amatörradiocertifikat utfärdat eller erkänt av PTS.
Som en konsekvens av beslutet behöver radioamatörer
sedan den 1 oktober 2004 inte inneha något enskilt
tillstånd. Tillstånd och anropssignaler som utfärdats före
denna tidpunkt gäller utan tidsgräns. Eventuell tidsgräns
skall därför bortses ifrån.
Certifikat som utfärdas efter den 1 oktober 2004
innehåller fortsättningsvis den tilldelade anropssignalen.
En svensk radioamatör kan därför antingen ha ett
certifikat utfärdat efter den 1 oktober 2004 med
anropssignal eller ett certifikat och tillstånd med
anropssignal utfärdat före den 1 oktober 2004.
Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA) har sedan
den 1 oktober 2004 av PTS medgivits rätten att utfärda
amatörradiocertifikat med anropssignal.
Tidigare utfärdade amatörradiocertifikat och innehöll krav
på kännedom om Morse signalering enligt följande:
Klass A (Class A) 16 ORD/M
Klass B (Class B) 12 ORD/M
Klass C (Class C) 8 ORD/M
CEPT 1 12 ORD/M
CEPT 2 Inga krav på morsesignalering
Klass 1 (Class 1) 5 ORD/M
Frågor rörande svenska amatörradiocertifikat och/eller
tillstånd kan ställas till PTS, pts@pts.se eller SSA,
hq@ssa.se.
www.pts.se/Archive/Documents/SE/
radioamator_svensk.pdf Ovanstående information som
pdf-fil (öppnas i nytt fönster).
Insänt av SM3CLA, Karl-Olof

Kontakta: SM3ARM / Ture 16 78 30
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SSA distrikt 3:s vårmöte vid SI9AM, Utanede.
Klubbens sambandsbil väckte ett stort intresse
Lördagen den 1:a april startade vi 05:30
från Gävle, för att deltaga vid mötet i
Utanede. ”Vi” i detta fall var SA3ARK
Dan, SM3NTA Ove och SM3RMH Lasse.
Tjuvstartandes dagen före, var SM3CLA
Karl-Olof, som gjorde ett nattstop i
Sundsvall, där han for runt på dansgolvet på fredagskvällen.
Väl framme i Utanede och med en fantastisk vy, efter hela vägen längs Indalsälven förresten, så tornade en fantastisk
paviljong upp sig med bladguldsdekorerade tak. Ett besök kan rekommenderas!
Jag förstår att Thailändarna är stolta
över detta verk och det med all rätt. Imponerande!
Sedvanlig fika med mackor och kaffe/
te intogs och givetvis en hel del mingel
med gamla och nya bekanta innan mötet. 42 mötesdeltagare bänkade sig inne
i Holmstagårdens konferensrum.
SM3ZBB Lasse startade mötet på ut-

satt tid, klockan 10.30
Ytterligare ett val fastoch SM3FJF Jörgen ritaställdes, nämligen dide krumelurer i mötesstriktsledarposten.
protokollet. Sedvanliga
SM3ZBB Lasse valdes
mötesförhandlingar
enhälligt till distriktledavidtogs, där bland annat
re efter sin tillförordnaaktuella händelser inom
de period.
SSA, distrikt 3 och reKlubbens sambandsbil
spektive klubbar ventiväckte ett stort
lerades.
intresse bland
Foto från SSA:s hemsida
När klockan tickat sig fram till
deltagarna på
12, så ajournerades mötet och lunch mötet och många föreningar kommer
intogs. Mycket god mat!
att följa i våra fotspår.
Klockan 13 startade mötet åter och
Nöjda och glada, lämnade vi SI9AM
avslutades 14.30 med sambandsde- bakom oss och gled in i Gävle vid 20.30monstration och SI9AM:s årsmöte.
tiden på kvällen.
Under dagen, så tillsatte distriktsmötet Nästa distriktsmöte kommer att avhålen Nödsambandskoordinator, som ska las i Sollefteå den 4:e oktober. SSA:s
koordinera samarbetet mellan klubbar- nye ordförande kommer enligt förhandsna, FRO, kommuner, länsstyrelser, mm. besked att närvara på detta möte.
SM3SZW Sven-Henrik ”Hinken” Östborg
valdes enhälligt av mötet till denna post.
SM3RMH, Lasse

Sambandsgruppen

Medlemsavgiften

Samband den 16 juni och den 15 september

Påminnelser har skickats med till
de 49 medlemmar som ännu inte
har betalat medlemsavgiften.
Det innebär att vi inte har kunnat
göra ordning medlemsförteckningen ännu.
Från och med nästa år kommer
medlemsförteckningen att göras i
ordning i februari för att skickas
med i marsnumret (till årsmötet).
De som då inte har betalat kommer
inte med i medlemsförteckningen.

Alla medlemmar i samSambandsgruppen
bandsgruppen som har
hade en idé– och
e-post har redan fått
informationsafton
denna
information
härom
kvällen.
(förutsatt att man har
Många radiooperatöett sk3gk-alias).
rer hade samlats och
SMK Sandviken komSM3MTF,
Lennart
mer att köra sin sedan
och undertecknad
i vintras uppskjutna
berättade hur man
rallytävling Vinterpokaarbetade för att kunlen, nu under namnet
na genomföra ett
Rally Sandviken, lörda- Ett antal muntra radiooperatörer samband. Underteckgen den 16 juni. Det hade kommit till träffen.
nad visade excellfilerlutar åt ett samband i
Foto SM3NTA, Steve na som jag använder
skönt väder.
vid bokning samt för
Horndals MK tänker ordna sin sedvan- plottning av händelser.
liga rallytävling Gränsrallyt lördagen den
15 september. Risk för vackert väder då
SM3NTA, Ove
också.

Våra sponsorer:

Alla har inte betalat

SM3NTA, Ove

Lotteriet
Se info på forumet
Någon gång under denna vecka
kommer det att finnas information
om GKA:s sambandsbils-lotteri (nej,
ni kan inte vinna bilen).
Ni måste logga in för att kunna se
informationen som ligger under rubriken Föreningssnack.
Inloggningsinstruktioner finns under rubriken Foruminfo.
SM3NTA, Ove
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Månadsmöte
onsdag 2 maj 2007
klockan 19.00
i kvarterslokalen
på Hövdingavägen 31

Parkera vid ICA Plus och gå i riktning mot de stora parabolantenner som syns på andra sidan Hövdingavägen

Incheckning via 145.400 MHz

Berättar– och projektkväll
SM3AVQ och SM3CLA berättar radiominnen
Du som byggt eller köpt något uppmanas att
ta med dessa prylar så att vi andra kan få
se dem och få inspiration

Kaffe serveras
www.sk3gk.net

