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1. Krönika 

Det har varit ett fantastiskt verksamhetsår sedan SQLug.se 2.0 drogs igång med start i oktober och 
därefter kick-off med Kalen Delaney i december förra året. Vi är nu uppe i drygt 550 medlemmar (som 
registrerat sig eller loggat in senaste året) och våra träffar har varit mycket välbesökta – ofta över 100 
personer i Stockholm. Vi har fått besök av ett antal talare i världsklass senaste tiden såsom Kevin Kline, 
Rob Collie och Kalen Delaney. Nästa år rivstartar vi med Joe Chang. 

Under året har det hållits sju träffar varav en i Göteborg och en i Malmö. Dessutom ordnade vi en middag 
på TechDays. En målsättning inför nästa år är att öka aktiviteten och antalet träffar utanför Stockholm. 

Medlemmarna har inte bara varit aktiva på kontoren och serverhallarna utan även tävlat för SQL Server 
Fast Track Team i Stockholm Triathlon, där vi fick ett eget bildreportage i Computer Sweden. Malin 
Annebäck och Sverker Norlander lyckades också knipa respektfulla 4:e respektive 6:e plats i tävlingen! 

Det har också tävlats i SQLUG Challenge 2010, vårt svenska mästerskap för SQL Server utvecklare. 
Konkurrensen har varit stenhård i denna ärofyllda tävling. Längre ned i detta nyhetsbrev tillkännages 
resultaten och vem som kan titulera sig svensk mästare 2010. Ny chans att knipa titeln kommer det att 
bli nästa år. 

Vi har också blivit medlemmar i den internationella organisationen PASS, där vi nu är en av världens 
största användargrupper utanför USA. Detta innebär att vi kommer få ytterligare draghjälp att få hit 
internationella talare i världsklass. Tillsammans med PASS, Microsoft och våra vänföreningar i övriga 
Norden planerar vi att anordna ett riktigt stort event utanför Stockholm nästa år. Håll utkik! 

Ytterligare en nyhet i SQLug.se 2.0 är detta nyhetsbrev som vi har startat och skickar ut ungefär 
varannan månad med senaste nytt på SQL Server-fronten. Genom goda samarbeten med sponsorer har vi 
också kunnat förmedla unika erbjudanden till våra medlemmar. Som någon uttryckte det: ”det vore 
tjänstefel att inte vara med i SQLUG om man jobbar med SQL Server”. 

Slutligen önskar vi, om ännu lite tidigt, en god jul och ett gott nytt år! 

Johan, Lars, Steinar och Tibor 
SQLug.se – The Swedish SQL Server User Group 



2. Sponsorer 

Ett stort tack till våra sponsorer, som möjliggör vår verksamhet! 
 
Platinumsponsorer 

  

 

 
Guldsponsorer 

 
 

  

 

 
  

  

Är ni intresserade av att bli sponsor? Hör av er till oss på info@sqlug.se 
 
 

3. Erbjudanden just nu 
  

20% rabatt på utvalda kurser hos AddSkills 
Medlemmar i SQLUG erbjuds 20% rabatt på kursavgiften på följande kurstillfällen hos Addskills i 
Stockholm och Göteborg. Erbjudandet kan kombineras med eventuella avtalsrabatter men inte med 
Kompetenskort eller Fyran. Det går bra att boka flera av dessa kurstillfällen. Ange bokningskod ”SQLUG” 
vid bokning så gäller rabatten. 

Designing SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Solutions, A514, Stockholm 6-8/12, Göteborg 9-11/2 

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, M6235 Opt, Stockholm 
13-16/12 

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, M6234, Stockholm 20-22/12 

Designing, Developing and Optimizing SQL Server 2008 R2 Databases, A516, Stockholm 2-4/2 

Designing, Optimizing, and Maintaining a Database Administrative Solution for Microsoft SQL Server 2008, 
M50400, Stockholm 14-18/2 

  



500 kr rabatt på SQL Summit 11 hos Microsoft i Akalla 
- Nyheterna i SQL Server 11 med Kalen Delaney, Tibor Karaszi och Simon Lidberg.  

Var med på årets SQL-server event 8/3-2011 hos Microsoft i Akalla. Några dagar efter att SQL Server 11 
CTP2 släpps berättar vi om det nya. Begränsat antal platser. Eventet rymmer endast 150 deltagare - 
säkra din plats i god tid! Som medlem i SQLUG betalar du 995 kr (ordinarie pris 1495 kr) och får denna 
inbjudan innan den går ut till allmänheten nästa vecka. Fika, lunch och SQL-fest ingår! Eventet arrangeras 
av Cornerstone. När du anmäler dig så skriv SQLUG i övrigt-fältet för att få denna rabatt.  

Läs mer och anmäl dig på www.sqlsummit.se 

Quest Software’s Spotlight on SQL Server Enterprise 
- Säkerställ Proactive Performance Management för Enterprise databaser 

Dagens DBAer förväntas göra mer än att reagera på prestanda problem: de måste vara proaktiva vad 
gäller aktiviteter som rör databashantering. Men vem har tid med det? Läs mer om hur man väljer rätt 
verktyg för att filtrera ut den massiva mängden av rådata som finns tillgänglig, och ladda ner det 
whitepaper som heter Whitepaper on Proactive Performance Management for Enterprise Databases. 

Mer information hittar ni på Spotlight on SQL Server Enterprise. Där finns också en möjlighet att ladda ner 
en 30 dagars trial av lösningen. 

Red Gate SQL Monitor 
- SQL Server prestandaövervakning och automatiska varningar. Testa gratis i 14 dagar. 

SQL Monitor arbetar i realtid så att du får automatiska varningar för problem så snart de dyker upp. 
Användargränssnittet är helt webbaserat. Du kan övervaka dina servrar från maskiner eller mobila 
enheter, när du vill och varifrån du vill. 

Kolla in på live-övervakningen av SQLServerCentral.com på www.thefutureofmonitoring.com för att själv 
se framtidens övervakning. 

Prestandaanalys av SQL Service 
För att få ut det mesta möjliga av investeringen i SQL Server behöver systemen och SQL-miljön trimmas 
in. Ju fler SQL-servrar och fler olika system som är installerade desto mer ökar behovet av att få 
systemen att fungera så effektivt som möjligt och samarbeta på bästa sätt. Genom att optimera SQL 
Server kan prestanda i systemen ökas. Kortare svarstider och högre tillgänglighet ökar användarnas 
produktivitet. Våra SQL-konsulter kan hjälpa er genom att analysera era SQL-system och komma med 
förslag till förbättringar. Vi pekar på var eventuella problem eller flaskhalsar finns och vilka delar i 
systemen som kan behöva justeras. 

Nu ger vi dig som SQLUG medlem 20% rabatt på vår populära SQL Server prestanda analys tjänst. Ange 
”SQLUG Erbjudande” i ditt meddelande när du kontaktar oss via www.sqlservice.se eller 
info@sqlservice.se 

   

4. Jobb 
  
Pointer 
Pointer är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom BI med ca 50 medarbetare. Vi har en stark kultur av 
att leverera med hög kvalitet, samtidigt som vi har roligt på jobbet! Vi har nu många spännande projekt 
på gång och söker fler duktiga databasutvecklare som vill utvecklas inom DW/BI till våra kontor i 
Stockholm och Malmö. Läs mer på www.pointer.se och skicka din ansökan eller kontakta vår 
rekryteringsansvariga, Ulrika Skantze, på ulrika.skantze@pointer.se, 073-625 51 10. 
 
 
 



5. Bloggtips 

 Thomas Ivarsson har skrivit i sin blogg om ”MDX for Report Time Periods” 
http://thomasivarssonmalmo.wordpress.com/2010/11/11/mdx-for-report-time-periods/  

 Peter Larsson har skrivit om ”How to determine if you should use full or differential 
backup?”  
http://weblogs.sqlteam.com/peterl/archive/2010/10/21/how-to-determine-if-you-should-use-
incremental-or-differential.aspx  

 Erland Sommarskog har publicerat en ny version av beta_lockinfo som hjälper dig hitta 
alla låsningar i databasen 
http://www.sommarskog.se/sqlutil/beta_lockinfo.html  

 Tibor Karaszi har skrivit om ”Why we never want to trick SQL Server into rebuilding a 
log file” 
http://sqlblog.com/blogs/tibor_karaszi/archive/2010/10/14/why-we-never-want-to-trick-sql-
server-into-rebuilding-a-log-file.aspx  

 Johan Åhlén har skrivit om SQL Azure och skillnader mot ”vanliga” SQL Server 
http://blogical.se/blogs/jahlen/archive/2010/11/23/sql-azure-why-use-it-and-what-makes-it-
different-from-sql-server.aspx 

 Feodor Georgiev: har skrivit om SQL 2011 CTP1:  
http://www.sqlservice.se/allmant/ctp1-denali-quick-preview-and-first-impressions/ 

 Håkan Winther: SQL Server och SSD:  
http://www.sqlservice.se/allmant/sql-server-och-ssd-ar-framtiden/ 

 Jonas Bergström: Developers gives DBA work:  
http://www.sqlservice.se/allmant/developers-give-dba-work-thank-you/ 

 Håkan Winther: IO hall of shame:  
http://www.sqlservice.se/allmant/sql-server-io-rekord-eller-hall-of-shame/ 

  

 
 



6. Vinnarna i svenska mästerskapet för SQL Server utvecklare 

Svenska mästerskapet för SQL Server utvecklare, SQLUG Challenge 2010, är nu avgjord. Det var 
många imponerande bidrag och tävlingen avgjordes inte förrän i sista stund. För att vinna tävlingen 
krävdes att man läst igenom uppgiften riktigt noggrannt så att man klarade alla möjliga exempel på 
indata och inte bara den som tillhandahölls för test.  

 De fem vinnande bidragen 

1 Henrik Nilsson, Brummer & Partners 9,50 s 
2 Zhong Yu, B3IT 14,17 s 
3 Sergey Klimkevich, Memnon Networks AB 16,20 s 
4 Magnus Sörin, Avanade 35,32 s 
5 Peter Larsson, Developer Workshop 58,87 s 

Ett stort grattis till Henrik Nilsson som vunnit årets svenska mästerskap! Han får ett presentkort 
på 990 kr hos Liveit. Samtliga som är med på listan vinner också en licens av Red Gate Source Control, 
värd $295.  

Tävlingsuppgiften samt detaljerade resultat finns på vårt tävlingsforum på www.sqlug.se. Alla 
tävlingsbidrag testkördes 25 gånger på en testdata med över 6,3 miljoner rader uppdelad på över 600 
olika vehicles. De rankades sedan enligt mediantiden för exekvering. Om det fanns flera tävlingsbidrag 
från samma person valdes det som hade bäst resultat. 

  

7. SQLUG-träff med Joe Chang och Raoul Illyés den 24 januari i 
Stockholm 

Vi har nöjet att bjuda in till en ny medlemsträff med internationella talare i världsklass. Joe Chang 
kommer hit från USA för att tala om Query Optimizern och parallelism. 

Raoul kommer hit ifrån Danmark för att tala om Extended Events - som är det nya sättet att optimera och 
felsöka i SQL Server 2008. 

Träffen kommer att hållas hos Microsoft i Stockholm den 24 januari kl 13.30 (men Microsoft bjuder på 
lunch från kl 12.30). 
Obligatorisk anmälan och som vanligt är antalet platser begränsat så det gäller att anmäla sig i tid! 

Mer info och anmälan på vår hemsida. 

 

8. SQLUG-träff med Joe Chang den 25 januari i Malmö kl 18.00 
Det ges även ett andra tillfälle att få lyssna till Joe Chang tala om Query Optimizern och parallelism. Mer 
info och anmälan på vår hemsida. 

  

9. Steinar Andersen förstärker SQLUGs styrelse 

Vi har glädjen att få in Steinar Andersen i SQLUGs styrelse. Steinar är en veteran på SQL Server som har 
varit med i branschen sedan mitten av 90-talet och jobbat som konsult, utbildare, IT chef, konsultchef 
och VD. Steinar brinner för att hjälpa SQLUGs medlemmar att utnyttja SQL Server på nya och bättre sätt 
och kommer att ha rollen som eventansvarig framöver. Vi välkomnar Steinar och ser fram emot många 
spännande medlemsaktiviteter nästa år! 



 10. SQLUG har blivit ett PASS chapter 
Vi har valt att gå med i en större organisation, PASS - Professional Association for SQL Server, som 
fungerar som paraplyorganisation för användarföreningar runt om i världen. Genom PASS ökar vi utbytet 
med andra användarföreningar vilket ger oss möjligheter att samköra evenemang och engagera bra talare 
så de kan ta en turné till Sverige om de är på plats i Europa. 
 

11. Första CTP:n av nya SQL Server släppt 
Microsoft har äntligen släppt en första publik CTP av SQL Server 11 (kodnamn "Denali"). Ni som var på 
träffen den 29/9 med Mark Souza, Thomas Kejser, m fl minns att vi har många spännande nyheter att se 
fram emot. Några av dem finns i denna CTP och andra kommer senare. Marks presentation om framtiden 
för SQL Server finns på vår hemsidan under rubriken Nyheter. 

Läs om nyheterna i CTP:n och ladda ner här: 
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/future-editions.aspx 

12. TechDays 2011   
Den 29-30 mars är det åter dags för Microsoft TechDays på Conventum i Örebro, där flera av it-världens 
skarpaste hjärnor minglar, delar ideér och diskuterar den senaste tekniken. 

SQLug kommer även detta år att representeras på plats. Det kommer också att bli ett antal mycket 
intressanta presentationer om SQL Server på TechDays. 

Injudan: http://www.microsoft.com/sverige/techdays/techdaysinbjudan/december10/index.html 

 

13. Uppdatera er profil på SQLUG 
För att bättre veta vilka talare vi kan bjuda in och vilka aktiviteter vi ska anordna behöver vi veta mer om 
er medlemmar. Därför ber vi er fylla i en användarprofil med info om intresseområden (DBA, Dev och BI), 
företag (så det blir korrekta namnskyltar på våra träffar), matönskemål (t ex vegetarisk mat), biografi 
(dvs din personliga presentation), etc. 
 
Gör så här: 

1. Gå in på www.sqlug.se  
2. Logga in  
3. Klicka på ditt användarnamn (uppe till höger, bredvid Logga ut)  
4. Klicka på Hantera Profil 

Tack på förhand! 

 

Om detta nyhetsbrev 
Detta nyhetsbrev skickas till alla som har registrerat sig som medlemmar i SQLUG på www.sqlug.se. Om 
du inte vill få nyhetsbrevet längre så kan du avregistrera dig på www.sqlug.se eller kontakta oss på 
info@sqlug.se. 
 
Ansvarig utgivare: Johan Åhlén 
 
SQLug.se är den svenska användarföreningen för alla som arbetar med Microsoft SQL Server. SQLug.se är 
en ideell förening som verkar för ökad kunskap, nätverkande och utbyte av erfarenheter bland 
medlemmar. Föreningen startades 2004 och drivs för närvarande av Johan Åhlén, Lars Utterström, 
Steinar Andersen och Tibor Karaszi. 


