
 
 
Amatörradio – vad är det? 
Amatörradio är radiokommunikation, på många olika sätt. Vi pratar i mikrofon, använder telegrafi eller datorer. Vi 
finns på alla våglängdsområden, med effekter från milliwatt till kilowatt. 
Amatörradio är en hobby med många inriktningar, exempelvis: 
Teknisk och experimentell – mycket av radions utveckling har sina rötter i experiment. 
Kontaktskapande – vi bildar en internationell familj med helt egna kontaktvägar, 
Kunskapsutvecklande - som kommer både Dig, näringslivet och samhället till godo. 
Hjälpande – i nödsituationer och andra lägen där ordinarie kommunikationer är begränsade 
Utbildande – Många har tagit sina första steg mot framtida yrken genom amatörradion. 
Amatörradio enligt PTS, Post och Telestyrelsen. 
Icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt 
intresse och utan vinningssyfte. Amatörradio är en hobby som utövas av ca 3 miljoner personer i hela världen. I 
Sverige finns drygt 11 000 radioamatörer. Ålder, yrke, kön, var du bor, spelar ingen roll, det är det gemensamma 
intresset för amatörradio som är drivkraften. 
Vem som helst kan bli radioamatör. Det handlar om tekniskt intresse och nyfikenhet. 
Vad är en Radioamatör? 
En radioamatör är en person som har ett amatörradiocertifikat med egen anropssignal, ett slags ”eterns körkort”, 
ett kompetensbevis som ges efter examination inför särskild provförrättare. 
Vad krävs för att bli Radioamatör? 
För att klara ett amatörradiocertifikat behöver Du kunna lite om antenntyper, vågutbredning på olika frekvensband 
och vad som påverkar dina signaler. Veta hur man beräknar och tillverkar en enklare antenn. Kunskap om hur en 
sändare/mottagare är uppbyggd (schematisk). Dessutom måste Du lära dig lite elteknik, några trafikförkortningar 
och radioreglementet. Troligen går du i 9an eller i gymnasiet med ett starkt tekniskt intresse. 
Vänner över hela världen! 
I Göteborg och Kungsbacka har vi egna klubblokaler och utrustning för Jorden-runt-räckvidd. Stilla din nyfikenhet, 
besök oss och få en egen mentor som hjälper dig vidare. 
Mer information kan du få på hemsidorna sk6ky.se, sk6ag.org, radiomuseet.se eller ssa.se 
Kontaktuppgifter hittar du på hemsidorna. 
 
Höstens kurs för blivande radioamatörer kommer att börja torsdagen den 5 oktober 2017 och pågå varje torsdag 
t.o.m. den 7 december. Plats: Radiomuseet i Göteborg. Tid: kl 19 – 21. Hemsida: radiomuseet.se 
Kursen är öppen för alla, som vill bli radioamatörer. Kursavgiften är 600 kr. + kostnad för ev. litteratur. 
 
Välkommen till höstens kurs 
Kungsbacka Radioamatörer, Göteborgs Sändareamatörer och Radiomuseet i Göteborg 
 

   


