2:A SAQ-MÖTE

MARIN KOMMUNIKATION
8 - 9 AUGUSTI 2009
SAQ-dagarna på Världsarvet Grimeton skall bidra med kunskap och förståelse för
radiotekniken genom att:
- Praktiskt demonstrera gammal och ny radioteknik
- Förmedla teori och praktik via föreläsningar och demonstration av utrustning
- Aktivt medverkande av deltagarna genom erfarenhetsutbyte och hantering av utrustning
- Träffa, lära känna och återse likasinnade radioentusiaster
- Nostalgiskt blicka tillbaka i radiohistorien i en autentisk miljö från radions barndom

2009 är temat för SAQ-dagarna ”Marin kommunikation” med
föredrag, demonstrationer och aktiviteter inom temat.
Ur årets program kan vi presentera följande föredragshållare:
• CH Walde SM5BF
”Den svenska marinens radio under 100 år”
• Rickard Berg, FMV
”Marinens och försvarets nya kortvågsradiosystem HF 2000”
• Magnus Anderberg
”Amiral Erik Anderberg”
Föregångsman inom sambandstjänsten i marinen och försvarsmakten,
initierade 1925 de första försöken med långvåg från SAQ till ubåt i uläge.
• Karl-Arne Markström SMØAOM, ESR
”Handelsmarin kommunikation under 100 år”
• Bengt Svensson, SM0UGV
”En presentation om gamla
Telemuseet”
• Bengt Falkenberg SM7EQL, ESR
”Störningar och eliminering”
• Leif Nilsson SM7MCD, ESR
”Om hembyggen”

Världsarvet Grimeton ligger ca 10 km
öster om Varberg. Radiostationens
omgivningar, liksom Varberg bjuder
på stora möjligheter till upplevelser
utöver SAQ-mötet. Under SAQ-dagarna
finns uppställnings möjligheter för
husbilar och husvagnar i anslutning
till mötesområdet. Önskas annat
boende finns det exempelvis flera
strandnära camping platser inte
långt från SAQ-mötet. För mer
information om boende och andra
aktiviteter se Varberg officiella
besöksguide, www.visitvarberg.se

www.grimeton.org

Andra aktiviteter på området:
• Willi Reppel SM6OMH, ESR
Demonstration av en ny version av SDR
1000, Software Defined Radio i byggstats
• Leif Nilsson SM7MCD, ESR
Demonstration av byggsatser framtagna
som läromedel inom elektronik
• Varbergs Sändaramatörer SK6DK
Besökare har möjlighet att använda
signalen SK6SAQ
• SAQ-sändaren startas
Den 85 år gamla långvågssändaren startas

Fotokälla: Kockums AB

Under hela helgen är det loppis, ”köp-byt-sälj” på området. Förfriskningar
finns till försäljning under dagarna och på kvällen tänds även grillarna.
Mer information på www.grimeton.org
Kontaktperson: Olof Kjellgren
E-post: olof.kjellgren@grimeton.org
Telefon: 0702-309050

