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SVARK 2000SVARK 2000

         SVARK's hemsida

surf.to/svark

Södra VätterbygdensSödra Vätterbygdens
AmatörradioklubbAmatörradioklubb
Box 2035
561 02 Huskvarna
Tel: 036-14 16 99
Pg: 11 43 15-5
http://ham.te.hik.se/~sk7ax
eller: http://surf.to/svark
e-mail: svark@surf.to
Klubblokal: Vissmålen, Huskvarna

StyrelsenStyrelsen
Ordförande:
SM7LPE Rolf Stertman
Tel: 036-63 048
Vice ordförande:
SM7EZC Josip Vitulic
Tel: 036-13 60 56
Kassör:
SM7HCW  Lars-Olof Rosell
Tel: 036-17 60 81
Vice kassör:
SM7NYM  Jonny Rudberg
Tel: 036-30 21 14
Sekreterare:
SM7NUC  Anders Lagerström
Tel: 036-37 84 69
Ungdomsledare:
SM7UGG Stefan Augustsson
Tel: 036-34 03 27
Suppleant:
SM7UXU Christer Johansson
Tel: 036-69 440
Suppleant:
SM7VHK  Mikael Dahlén
Tel: 036-14 48 56
.

Kommittéer:
KV-rig och antenner:
SM7HCW Olof
UHF, VHF-rig och antenner:
SM7FWZ Ronny
Trädgård:
SM7AAZ Hans, SM7UJR Christer
SM7VHK Mikael, SM7UXU Christer
Material:
SM7RIN Ingemar, SM7UGO Magnus
SM7FWZ Ronny
Lotteri:
SM7LUD Anders
QSL-kort:
SM7HCW Olof
SM7EH Gösta
Samband:
SM7TWP Magnus,
SM7UGO Magnus,
SM7VHK Mikael

Anropssignaler o till-
stånd
Klubbstationssignal, SK7AX
SM7HCW  Olof

Repeater R6, 145.750 MHz
SK7RGI "Gubben"
QTH: Taberg, 1 mil söder Jönkö-
ping
SM7FEJ  Lars

Repeater RU6, 434.750 MHz
SK7RGI "Gumman"
QTH: Huskvarna
SM7RIN  Ingemar

Repeater 10m, 29.680 MHz
SK7RGI
QTH: Jönköping/Huskvarna
SM7LQQ  Ulrik

SSA-Bulletinen
SK7SSA
Söndagar kl 19.00 SNT

SK7RGI - R6    -145.750 MHz
SK7RGI - RU6 - 434.750 MHz

Operatörer:
SM7NDX Jan (ansvarig)
SM6DYD Sven-Bertil
SM7RIN Ingemar
SM7UGO Magnus

SM7
DL7: SM7DEW
Jan Bexner
Villa Dalen, Berghem
341 91 Ljungby
0372-141 49
Packet: @SK7QJ

vDL7: SM7TZK
Marcus Johansson
Syrénvägen 36
574 50 Ekenässjön
0383-30 545
Packet: @SK7IJ

SSA:s
Avstörningsfunktionär
i norra SM7

SM7HKM
Bruno Karlsson
Brinkgatan 3
573 42 Tranås
Tel: 0140-158 31

SVARK-NYTT
Ansvarig utgivare:
Rolf Stertman

Redaktör:
SMØFDO Lars-Erik Jacobsson
Ringvägen 10
137 34 Västerhaninge

Telefon: 08-500 102 60

e-mail: svarknytt@chello.se

Artiklar mottages  via e-mail. Dis-
kett går också bra. Disketten skall
i så fall vara formaterad för PC.
Eventuella inscannade bilder skall
helst vara sparade som  jpg, gif,
bmp, mm. Om bilder ej finns på
diskett så kan jag scanna dom.

Eventuella annonser från företag
mottages enligt överenskom-
melse, redaktionen kan stå för till-
verkningen för en mindre kostnad.
Ring för prisförslag.

Radannonser är för medlem-
m arna i SVARK GRATIS!!!

Eftertryck ur tidningen är tillåtet
om källan anges.

SVARK's hemsida
Webmaster: SM7UGE Fredrik
Tel: 036-10 01 53
sm7uge@swipnet.se

En digital utgåva av SVARK nytt
finns att hämta på klubbens
hemsida.
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Sidan tre

Loppmarknad på SVARK!
Lördagen den 16 september kl 10.00 - ca 13.00

Visning från kl 09.00

Nu är det åter dags för vår populära loppis som återkommer vartannat år.

Bland det som kommer att såljas kan nämnas: elektronikkomponenter, dataprylar,
radioutrustning mm.

Även kommersiella säljare kommer att medverka.

Skynda, fynda....först till kvarn gäller!
Servering av fika, smörgåsar och varmkorv!

Du som vill sälja privat, kontakta Ingemar, SM7RIN tel 036 - 37 16 60 för att förvissa dej om
plats! (En mindre provision tas ut)

Kräftor på
SVARK!

Tisdagen den 15 augusti kl
19.00 SST på SVARK.

Kräftor med tilltugg, läsk eller lättöl
till självkostnadspris.
Grillen är uppvärmd för den som är
sugen på grillat.
Tag med familjen och trivs!

Alla välkomna!

Program för SVARK
Hösten/vintern 2000
15 aug tisd 19.00 Kräftfest
29 aug tisd 19.00 Föreningsmöte
30 aug onsd 18.30 Öppet hus
16 sept lörd 10.00 Stor Loppmarknad
16 sept lörd 14.00 SAC CW Contest
20 sept onsd 18.30 CW-kurs start
23 sept lörd 14.00 SAC SSB Contest
25 sept månd 18.30 Teknik-kurs start
14 okt   lörd 10.00 Kick-off möte (se

separat artikel)
14 nov tisd 19.00 Föreningsmöte
12 dec tisd 19.00 Luciafirande

Klubbträffar varje tisd fr 18.30 året runt!

Vi kommer att visa många olika saker som en radioamatör kan syssla
med, bland annat:

* Kortvågsradio, kontakt med hela världen.
* Packet radio, datakommunikation.
* Telegrafi, Du får lära dig fyra morsetecken i vår telegrafisal.
* Repeatertrafik, effektiv kommunikation men enkel utrustning.

Du kommer att få mer information om de kurser som startar till hösten.
(se sista sidan)
SVARK-are ta med dina bekanta och visa verksamheten!

Alla välkomna!

Öppet Hus på SVARK
Onsdagen den 30 augusti kl 18.30

Kallelse till Föreningsmöte
Du kallas till ordinarie Föreningsmöte
Tisdagen den 29 augusti kl 19.00 i
klubbstugan.
På programmet är bl a genomgång av
kommande aktiviteter.

Välkommen hälsar styrelsen för
SVARK!

Med detta utskick medföljer
affisch om Öppet Hus.

Har du möjligheter, sätt upp denna i
din närhet, t ex på biblioteket (fråga
först), skolan e t c. Flera ex finns att
hämta på klubben.

Styrelsen i SVARK
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Klubbsidor

Stugvärdar
Hösten/vintern 2000

Tisdag    15 aug.  SM7UWJ  Erik
Tisdag    22 aug.  SM7WUM  Jonathan
Tisdag    29 aug.   SM7LQQ Ulrik
Tisdag     5 sept.  SH7AAH  Andreas
Tisdag    12 sept   SM7VCW  Mathias
Tisdag    19 sept   SM7VQA  Ingvar
Tisdag    26 sept   SM7VKR  David
Tisdag      3  okt    SM7TOG  Jonny
Tisdag    10  okt    S-G Larsson
Tisdag    17  okt    SM7VHK  Mikael
Tisdag    24  okt    SM7NYM Jonny
Tisdag    31  okt    Lauri Siira
Tisdag      7  nov   SM7BVO  Rolf
Tisdag    14 .nov   SM7UJR   Christer
Tisdag    21 nov    SM7UXU  Christer
Tisdag    28 nov    SM7VQI   Oscar
Tisdag      5 dec     SM7EH     Gösta

F
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M
7L

P
E

SAC-testen
CW 16-17 sept
kl 12.00 - 12.00 UTC
SSB 23-24 sept
kl 12.00 - 12.00 UTC

I år sammanfaller CW delen med vår
loppmarknad. Testen börjar 14.00
Svensk tid, så själva loppmarknaden
är troligen över då. Så det går bra att
köra från klubbstationen ändå om
man kan trängas med lite loppisprylar
(om det finns något kvar).

Du som önskar delta i någon av
testerna hör av dej till Olof -HCW så
ordnar vi plats och tid enligt ett
schema.
Är du nyfiken, och kanske vill

Vätternrallyt verkar bli inställt i år!

Vi beklagar!

Sambandskommittén

Tider:
 VECKA 35:
tis 29/8 Vi ägnar SVARK-aftonen

till att riva i prylarna (vi som vill och
kan)

VECKA 36:
tis 5/9 Vi ägnar SVARK-aftonen till

att riva i prylarna (vi som vill och kan)
Resten av veckan Vi börjar plocka ner
prylar, ställer iordning bord o.s.v. Jag
kan inte vara med själv på lördag-sön-
dag, men ev. kan någon vara ställföre-
trädande?

Under aktiviteterna v. 35 och 36 är
det bra om åtminstone 2-3 personer
kan vara med under kvällarna. Jag räk-
nar själv med att kunna vara på
SVARK och ”leda arbetet” så mycket
som möjligt, men det bästa är att kolla
och bestämma (tel eller radio). Utöver
dessa tider kommer jag sannolikt att
vara på SVARK många andra kvällar
också.Vill Du hjälpa till - ring ! Vi be-
höver all hjälp vi kan få (så kan jag
själv få lite nattsömn dessa veckor
också).

VECKA 37:
11-14/9 18:00- Den hektiska veckan!

Så många som möjligt i princip varje
kväll.

 15/9 17:00-sent 4-7 personer, gärna
en del av dem som kommer på lörda-
gen

16/9  8:30-13:00 10 personer (3-4
säljare i taget + avbyten)

Efterlysning!
Har Du eller Ditt företag överblivna

elektronikprylar som skulle kunna
avvaras till SVARK för att främja
elektronikintresset?

Gamla Pentiumdatorer, instrument,
lådor, ja allt möjligt tages emot med
tacksamhet.. Om det är tveksamma
saker - slå gärna en signal.

Vänta inte, jaga redan nu. Du gör
oss en tjänst om eventuella prylar
kan vara på SVARK senast en vecka
innan loppmarknaden.

Loppmarknad - snart....
 Nu är det alltså snart dags igen. Som

vanligt finns möjlighet för Dig som är
allmänt tekniskt intresserad, uppfin-
ningsrik (!) och med hjärtat på rätta stäl-
let att förena nytta med nöje. Dessutom
skall vi inte glömma att loppmarknaden
brukar ge ett ganska betydande tillskott
till klubbens ekonomi.

Vi har mycket prylar att gå igenom, bl
a en stor mängd VGA-skärmar (14"/15"
men också ett par större). Allt (?) skall
testas, märkas upp och eventuellt re-
pareras. Det brukar faktiskt vara hel-
kul, i synnerhet när man bland skänkta
saker och långt in bland SVARK:s göm-
mor hittar sådant som ingen vet vad
det är. Då får man hitta på ett använd-
ningsområde och en lämplig prislapp
(10:-).

I huvudsak består arbetsuppgifterna
(eller nöjet) i att luska ut hur och om
prylar fungerar, testa/reparera, bära ut

till skräphögen, bära in från skräp-
högen igen, prismärka och ev. skriva
en fyndig text m.m. Naturligtvis in-
går också att avgöra i vilken hög sa-
ker och ting skall slängas (icke sälj-
bart eller säljbart skräp). Det brukar
kunna bli ganska roliga kvällar !
Du som vill hjälpa till - kontakta mig
(gärna i god tid). I synnerhet gäller
detta Dig som kan ställa upp 16/9.
Tänk på att ett säljande sätt och en
vilja att träffa folk och ha trevligt är
mer värt än teknisk kompetens den
dagen....

Vi behöver också hjälp med serve-
ringen och på parkeringsplatsen !
Detta är extra viktigt för att alla skall
trivas.

Stämmer din adress o Tel nr i
medlemslistan? Om inte, meddela
Johnny -NYM eller skicka Postens
adressändring till klubbens adress.

SAMBAND

"känna" på det, är det bara att "dyka
upp".
Att köra test på riktigt är kul men kan
vara krävande!

73 de Ingemar , SM7RIN
Tel 036 - 37 16 60
ingemar.e@swipnet.se
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Ledare

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Foto: SM7FDO

Nu har vi förbrukat en hel del av
sommaren, och vi får hoppas att se-
nare delen blir torrare och varmare.
Men det har ju funnits gyllene tillfäl-
len att köra radio.

På SVARK har 50 Mhz antennen
med rotor installerats, och jag vet att
den användes en hel del. Det är och
har varit konditioner där. Nu är det in-
köp av en ny rigg, Yeasu FT-847 som
kvarstår, så att vi kan köra på den för
många nya frekvensen. Magnus –
UGO har lovat att kontakta Vårgårda
Radio beträffande bytet.

I höst har vi stora aktiviteter som
öppet hus, loppis, kräftskiva och
bilrallyn m.m. Janne –NDX har lovat
framåt oktober att arrangera en kick-
off för certifierade amatörer, som inte
än kommit igång att köra CW på
frekvenserna.

Vår hemsida på nätet, bearbetas av
Webmaster Fred –UGE i stort sett
varje vecka. Styrelsen provar ett visst
informationsflöde av texter och bilder.
Kolla gärna SVARKs hemsida. Kom
gärna med förslag om du har något du
tycker saknas. Passa även på att kolla
våra Gotlands vänner på www.grk.se

Jag återkommer i en separat artikel
om Gotlands vännerna.

Hoppas att vi syns på förenings-
mötet här på SVARK den 29/8. Jag
vill gärna träffa alla medlemmar här.

Jag vet att vi syns på aktiviteterna,
ha de bra!

de Rolf Stertman /SM7LPE

30 år

 SVARK
1970 - 2000

30 år i amatörradions
tjänst!

Är det någon som tänkt på att
klubben i år fyller 30 år? När klubben
fyllde 25 var det stor pompa och ståt.

Nåja, det blir väl ett 50-årsjubileum
om det finns några radioamatörer kvar
då, eller kanske alla är radioamatörer,
eller (som utvecklingen ser ut) alla
radiostyrda. En liten rigg i örat!

/red

Kick off – Key on.....
lördag 14 oktober

Många kanske läste min artikel i förra SVARK-nytt om att köra mer radio. Nu
är det dags att träffas på klubben för att just köra radio, både CW och SSB.
Lördagen den 14 oktober klockan 10.00 är ALLA VÄLKOMNA! Det kan vara
den erfarne operatören som vill komma med goda råd, det kan vara den som
inte ännu har kortvågscert och framförallt den som har ett kortvågscert, men
inte kommit igång ännu.

Vi kommer att prova på lite olika riggar. Jag skall försöka att låna ihop lite
olika fabrikat och modeller.

På programmet bland annat:

*Antenntillverkning, vi gör en trådantenn
*Radiokörande, hur kommer man igång?
*Hur bygger man upp en station?

Vi kommer att hålla på hela dagen, med avbrott för fika och pizzaätande.

Anmälan till SM7NDX senast den 10 oktober.

SM7NDX, Jan
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Aktiviteter

Text SM7UDX Margareta Eliasson
Foto SM7LPE

Här sitter jag en ”solig” sommardag
(en av de få som blev) och försöker
skriva några rader om årets Bolmen-
träff.

Det var i år 5-årsjubileum för
Bolmeträffarna. Det var dock inte nå-
got större firande av detta. Jag och
NDX har besökt dem alla.

I år var det fjärde året man kunde
pröva på QLF-telegrafering. För första
gången fanns diplom för 60-takt och
med det en hastighetstävling vem som
är snabbast med vänsterfoten!

Trots dålig CW-träning och erfaren-
het av detta så lyckades jag skaka
igång benet och erövrade ett 60-takts-
diplom. Jag hamnade faktiskt på 5:e
plats med 64-takt i snabbhetstävlingen.
Mats SM7BUA vann med 95 takt (med
vänster fot!), Janne NDX kom tvåa med
75 och LZQ  trea.

Om man klarar av att få diplom i fem
år i rad så kan man hamna på Bolmen
Hall of Fame-listan. Det är bara jag och
NDX som har chans till detta nästa år,
BUA glömde köra förra året och Kent
DYK var inte där i år. Tyvärr är det inte

NDX kör upp under överinseende av
SM6EAN som är provförrättare.

Stolta ägare av QLF-diplomet, UJR Christer och UDX Margareta.

Kan vi göra ett bra pris? CAB funderar på om det går ihop sej..

så många som vågar eller vill prova
denna specialitet inom amatörradion,
men kan jag så kan ni!

I år hade vi äntligen fått ihop ett
lag till femkampen mellan klubbarna
(första året deltog vi också, men se-
dan har det inte varit så stort intresse
från SVARK-medlemmarnas sida).
Tyvärr började det regna precis
klockan tre när femkampen skulle
börja, så det blev en underlig tävling
som avgjordes med dragkamp inne i
ett tält (endast AX, IJ och YX del-
tog).

Träna upp vänsterbenet och kör
QLF på nästa års Bolmenträff!

Bolmen 2000

En annan form av QLF?
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/FDO

Redaktör´n har ordet...

Klubbsidor

På andra sidan pile-
upen!

 Efter att ha suttit där många gånger
och skrikit ZULU KILO, ZULU KILO
utan att komma igenom pile-upen så
har man då äntligen själv fått sitta där
och höra vrålet och skriken. I Vetlanda-
klubben har specialcallet 7S2ØØØM
används sedan den 1 december 1999.
Nu för tiden så kan man ansöka om
specialsignaler och contestsignaler
genom SSA. Efter att vi fått tillståndet
till vår fina signal så började vi att ak-
tivera oss i etern. Man behöver inte
ropa CQ så värst många gånger för att
känna sig populär. Brusmattan blir
ganska så stark.

I dagsläget så har vi kört ca 5500
QSO inklusive CQ WPX-testen som
gick i våras. Där körde vi ca 3500-4000
QSO. Som tur var i SSB-delen. Vi körde
multi-multi med fyra stationer igång
samtidigt. Det vore något att testa på
SVARK! Som ni säkert förstår så är det
inga aktiva CW-nissar som valt callet.
Men vi är några få som aktiverat oss
på CW. Vad sägs om nitton långa i en
följd? Passa på att utnyttja möjlighe-
ten att köra med lite udda signaler.

 Efter att ha lagt ner ett antal timmar
med förberedelse för test och ett antal
för körning så kan man i alla fall kon-
statera att det är en väldigt rolig akti-

vitet. Då kommer ju givetvis tanken till
SVARK och möjligheten till att aktivera
detta fina ställe under tester. Finns det
intresse att göra lite satsningar och
vara med i en del tester? Personligen
så ställer jag gärna upp och medver-
kar både som operatör och med arbe-
tet före och efter. Det kanske finns fler
som har detta intresse? Det räcker ju
att vara radiointresserad? Man behö-
ver ju inte krångla till det med Seven
Sweden Two Thousand Millennium.

Hope to hear you in the pile-up…de

Marcus, SM7TZK

Liten men naggande god!

Detta är en manipulator av mindre
modell. Lycklig ägare är Magnus -UGO.
Inköpt på Dayton Hamvention.

Nu var det åter dags att leverera en
tidning. I denna kan du se kommande
aktiviteter, samt en del av det som varit.

En hel del är det "på gång", inte minst
att det är loppmarknad vilket man inte
får missa. Det är ju en höjdpunkt som
bara återkommer vartannat år. Så det
är redan bokat för min del, det blir även
ett par andra "loppisar" norröver.

Man hittar alltid en massa bra grejor
som man inte behöver, tja det kan ju
bli en och annan sak som man har nytta
av också. Men det är stämningen på
en sådan här marknad som räknas, det
är KUL att gå och klämma på prylarna
och bjuda eller "missbjuda". Och alltid
stöter man på någon gammal bekant.

NDX skall ju ha ett "Kick off" möte
vilket är ett mycket fint initiativ. Det är
väl inget som hindrar att en och annan

gammal "räv" dyker upp... Det skulle
ju gå att kombinera med att visa lite
olika riggar, nya eller gamla, och bevisa
att man faktiskt inte behöver det allra
senaste för att köra radio, man kan
även klara sig med tämligen enkla
grejor!

Lite problem fick jag med tidningen
beroende på att jag bestämt att det
skulle bli 20 sidor, mardrömmen
inträffade, det blev nästan två sidor
över. Men så kollade jag mailet kl 01.30
på torsdagsmorgonen, och då dök det
upp ett mail som Gösta EH skickat
tidigare på dagen.. TNX!

Tack till er som skrivit i detta
nummer! Det som är roligt är när det
finns ett antal olika som skriver några
rader, och inte jämt samma gäng.

 Det jag saknar är någon teknisk

artikel. Det är nog så att det byggs
mindre på sommaren, men finns det
ingen som har något på lager? Om inte
annat bygger man ju lämpligen
antenner på sommaren.

Det är långt till nästa nummer av
tidningen, men tiden springer fort.
Tänk redan nu på var DU kan bidra
med!

Slutligen får man väl passa på och
gratulera ordföranden till sitt CEPT-1
certifikat efter en tuff träning med
telegrafin. Ett godkänt 60-taktsprov är
inte illa!

73 till nästa gång!

Detta är programmet QSOsim. Det har funnits en längre tid på klubbens dator.
Med detta kan man "köra" CW QSO med hela världen. genom att koppla nyckel
till serieporten. Göte Lövstedt i Linköping som har gjort programmet har skickat
senaste versionen av detta, samt CWS/CWR som är träningsprogram. Han
meddelar att programmen nu är fria, så du kan hämta en kopia på klubben!

Dessa program kommer också att finnas att hämta på SSA´s hemsida.  /red
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Profilen

Från
Komponentingenjör

till
Kaffehandlare.

De som var med i klubben från
början minns Sten-Birger, SM7CRS
som då var en av eldsjälarna vid
starten 1970.

Idag bor han i Tyrsesö utanför
Stockholm.

Kaffebutik i Stockholm
Red gjorde ett besök i hans butik

Kaffe-City AB, som ligger på Kungs-
holmen i västra Stockholm. Det är en
gammal anrik affär som ser likadan ut i
dag, som för 50 år sedan då affären
startades.

Affären ägs sedan 1989 av Sten-Bir-
ger och hans XYL Britt.

När man stiger in i butiken möts man
av allehanda ljuvliga dofter av kaffe
och te. Inredningen i butiken är origi-
nal med ett antal kaffekvarnar utmed
en vägg. Hyllorna pryds av en mängd
plåtburkar innehållande olika kaffe-
och tesorter. I ett hörn finns ett ställ
med glarburkar innehållande godis,
såsom geléhallon mm. Det är som att
stiga tillbaka till -50 talet.

- Jag får inte ändra något i butiken
för mina kunder. Jag får inte ens tapet-
sera om, säger han och visar tapete-
rna med säreget mönster.

Kundkretsen består till stor del av
kräsna stamkunder.

Kalmarbo
Sten-Birger kommer ursprungligen

från Kalmar. Första kontakten med ra-
dio blev när han gjorde sin militär-
utbildning 1947-48 på S1 i Stockholm.
Där fannns en 75 wattare i golvmodell
och Hallicrafter S20 och SX24 motta-
gare. Amatörtrafik kördes med signa-
len SHI vilket gav stor förvirring på
amatörbanden.

Svartsändare
När han gick på läroverket i Kalmar

byggdes en fungerande kortvågs-
mottagare som enskilt arbete. Hemma
tillverkades en sändare med ett rör
och amatörtrafik provades. Detta lär
vara preskiberat för länge sen.

Många jobb
Vidare  utbildning gjorde han på

Teknis i Örebro 1953. Sedan dess har
han haft ett antal anställningar, för-
sta var på Bofors fram till 1956 då han
började på SAAB i Jönköping. Där
jobbade han som komponentingenjör
fram till 1975.

Efter det flyttade han till Tyresö ut-
anför Stockholm. Första  jobbet i
Stockholm var som inköpare på Hu-
gin kassaregister. Sedan har det varit
jobb som försäljare på Scapro, Poly-
cell batteriteknik 1983-1985 samt Pro-
foto (blixtaggregat) 1985-1990.

Amatörcert 1949
Under åren 1949-1956 hade han sig-

nalen SM7AUT och SM4AUT. Sedan
blev han QRT under många år, men
1971 blev det certifikat på nytt, då med
signalen SM7CRS.

Tidig SVARK-medlem
Sten-Birger var en av de som var

med och startade klubben 1970. Då
hade han bara en lyssnarsignal, men
var en av eldsjälarna som jobbade
hårt för att få i gång en klubbverk-

Text och bild SMØFDO

Sten-Birger bland kaffekvarnar och burkar i den gamla butiken.
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Teknik

50 - MHz

Fyraelementaren för 6 m sitter nu
uppe på klubbstugan. Det är en antenn
med relativt lång bom, vilket gör att
den har bra gain. Antennen är
tillverkad på SVARK.

Inköp av en ny rig till VHF-shacket
med 50 MHz är beslutat, ännu så länge
får man köra på lånade grejor.

Det har varit stor aktivitet på 50 MHz
och DX-clustern har gått varma.

Den 11 juli var det sporadiskt E, då
var RME och URQ och aktiverade

klubbsignalen.
På ungefär tre timmar kördes 160

QSO med i stort sett hela Europa.
I loggen finns bl a G, GM, OK/OM,

YO, YU, 9A, S51, F, I etc. Vid sådana
här tillfällen kokar bandet av aktivitet.

Jag hade hoppats att någon kunde
skriva lite om aktiviteter på detta band.
Det kanske löser sig när vi får
permanent utrustning. Tillstånd för 50
MHz har funnits över ett år.

/red.

"The World of 50 MHz"

samhet och att renovera det gamla
huset. Det blev många nattjobb med
målning, snickeri mm. som behövdes
för att få fart på verksamheten. Utan
dessa eldsjälar hade inte klubben fun-
nits idag, åtminstone inte i det skick
som den befinner sig nu.

Klubbens första rigg
En liten historia om hur klubbens

första rigg kom till. När Sten-Birger
jobbade på SAAB Jönköping fick han
ta hand om överskottskomponenter på
företaget. Dessa sålde han vidare till
SVEBRY i Skövde, och det blev en
avsevärd summa pengar.

Vid en tjänsteresa till England in-
handlades för dessa pengar en
Heathkit SB-102 tranceiver som bygg-
sats. På hotellrummet öppnade han
förpackningen och innehållet i små
påsar fördelades i bagaget. Lådan som
inte gick att packa ner slogs in i pap-
per. På så sätt kunde tullen passeras
utan några problem. Hemma byggde
han sedan ihop stationen, och klub-
ben försågs med en rigg utan kost-
nad!

Stationen finns kvar på klubben och
står i "nostalgishacket" i hallen på an-
dra våningen.

Ordförande i SVARK var Sten-Bir-
ger under åren 1972-1975.

Idag blir det mindre med radio, men
station och antenn finns uppsatt i
Tyresö. Lyssna blir det en del, ett och
annat QSO och CQ, mest på 80 m

SVARK-s hemsida
Hemsidan är uppdaterad med bl a

fotoalbum från sommarens
aktiviteter.

Du kan också läsa de senaste
styrelseprotokollen.

Kalendern innehåller det senaste,
var med och kolla vad som händer!

surf.to/svark

Bingo-Lotto..
startar för säsongen igen den 26 aug
meddelar Fredrik SM7UGE.

Boka in dina Bingolotter via SVARK,
kontakta Fredrik! Om du själv kan sälja
lotter är det naturligtsvis tacksamt.

Om du vill prenumerera kan du få
lotter hemskickade för 4 veckor i stö-
ten med ett inbetalningskort bifogat!

All förtjänst går till klubb-
verksamheten!

SM7UGE - 036-10 01 53
sm7uge@swipnet.se

Har du meddelat din e-mailadress till
SSA? På SSA's hemsida kan du
anmäla dig till en egen amatöradress.
Ex-vis sm7xxx@svessa.se
Detta gör att alla kommer ihåg din
adress. Det är en service som skickar
all post vidare till din ordinarie adress.

Du bör oxo meddela din adress till
SVARK´s hemsida, samt till
mailinglistan, som gör att du
fortlöpande kan få info från klubben
och medlemmarna!

sm0fdo@svessa.se

SVARK-nytt på Internet
Tidningen finns också att hämta som
PDF-dokument på SVARK´s hemsida:
surf.to/svark.
Storlek ca: 1-2Mb/tidning.
För att läsa den behöver du
programmet "Acrobat-reader" från
Adobe, vilket är ett gratisprogram.
Årgång 1999 och 2000 finns
arkiverade.

@svessa.se  allt populärare..
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Aktiviteter

Field-Day Långåsa - Äng

En vacker försommardag var det
dags för SVARK´s återkommande
field-day. Den var även i år på Långåsa
kulle utanför Äng vid Nässjö.

Platsen är riktigt genuint småländsk,
med lövängar och stengärdsgårdar,
och ligger på toppen av Småländska
höglandet - 357 m ö h. Således är detta
en perfekt plats för att anordna en field-
day. Huset är ett gammalt kulturhus från
1700 talet med breda golvplankor och
väggmålningar.

Klubben är mycket tacksam för att
få hyra detta till en mycket rimlig
kostnad.

Klubbens portabla mast på hjul fanns
med och denna restes med antenner
för 2m /70cm.

För kortvågen fanns utrymme för att

tillverka och hänga upp diverse
trådantenner. Årets antennjobb var
att tillverka en V-beam. En V-beam
består av två longwires som är delade
med ca: 45 grader.

Vår antenn hängdes upp i ena
änden i två höga tallar, efter diverse
kastande och klättrande kom denna
upp. Trådarna sträcktes sedan över
en stor åker som sluttar nedåt, och
de båda ändarna hängdes upp i
träden på andra sidan. Totallängden
för varje ben blev ca: 120 m.

Matningen gjordes med en liten bit
öppen stege in genom fönstret till -
DBF´s Heathkit-matchbox. Denna
klarade utmärkt att stämma av
antennen på alla band.

Att utvärdera en antenn på så kort
tid är svårt, men ett antal DX

avverkades på flera band.
Konditionerna var inte de bästa under
denna helg.

Andra antenner som provades var
bl a en enkel longwire försedd med
en speciell longwire-balun. Denna
klassade direkt ut klubbens FD-4
antenn.

Det grillades och stämningen var
på topp. När det svalnade av på
kvällen kunde man krypa in i stugan
och tända en brasa i den öppna
spisen.

25-talet deltagare hade mött upp,
nästan alla kom från Jönköping-
Huskvarna samt Vetlanda.
Aktiviteten är inte bunden till klubben
utan alla är välkomna, så vi kan väl
hoppas att fler "utomstående"
nappar i framtiden.

Vi hoppas på en fortsättning även
kommande år!

BVO drar in stegmatningen till V-beamen UGO´s nyinköpta GPS-mottagare skall testas!

Någon är högst upp på stegen..

Text SM7FDO Bild SM7LPE, SM7FDO
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Hamburgergänget. VKX, URQ, TZK och 5SUH.
Burgare från McDonalds låter sig smaka!    Foto SM7FDO

Magnus UGO kör CW (!) Foto SM7FDO

Rolf BVO försöker kasta upp antenntråden.
Foto SM7FDO

Radiofyr SK7TEN
på 10 Meter

Lördagen den 8/7 driftsattes
SK7TEN igen efter en tids QRT. Den
nya fyrplatsen är belägen några ki-
lometer utanför Lönneberga, när-
mare bestämt vid Lönneberga
kyrka. Där har SM4VGW, Tommy,
kommit över ett av flygvapnets
gamla LS-torn.

Detta passade alldeles utmärkt för
våran fyr. Tornet är cirka 24 meter
högt och ovanpå det har vi ett 6-me-
ters maströr. Antennen är en gammal
”27-MHz:are” 5/8-delsantenn från
HYGAIN. Själva fyrsändaren är mon-
terad I ett skåp längre ner på masten.

Sändaren är en SRA personsökar-sän-
dare för 29 MHz som snabbt och lätt
byggts om till en fyr-sändare. Till detta
har vi sedan ett slutsteg som ger cirka
60 Watt. Vi har dock haft lite problem
med detta steg och för närvarande
sänder fyren endast med ca 5 Watt.
Trots detta så är den ändå hörbar uppe
på SVARK på markvåg.

Under hösten skall slutsteget fixas
så då bör signalstyrkan öka ytterligare.
Lyssna gärna på 28.2975 MHz  (OBS
CW-läge) med en vertikal antenn så
hörs den säkert. Markvågsutbredning
på 10 meter är väldigt lik den som finns
på 2 meter. Fyren identifierar sig på
Telegrafi var 30 sekund, därimellan så
lägger den ut vanlig bärvåg.

Ett kommande projekt på samma
plats är fyr för 6 meter (SK7SIX ?).

De som jobbat med fyren är jag
SM7RME / Torbjörn,  SM4VGW /
Tommy samt SM7URQ Christoffer.

Till sist vill jag slå ett slag för aktivi-
tet på 28-MHz bandet. Aktiviteten från
SM är bedrövligt dålig. Bandet är öp-
pet dagligen men oftast är det bara
pirater från 27 MHz som hörs ! Ett tips
är att lyssna på fyrbandet som börjar
runt 28.180 och går upp till 28.300. En
fyr som hörs dagligen är till exempel
ZS6PW på 28.186 MHz.

73 och Trevlig fortsatt sommar !
de Tobbe SM7RME
(tca@algonet.se)

En V-beam sedd uppifrån (eller
underifrån!). Flera varianter
finns. Om trådarna avslutas med
var sitt 450 ohms motstånd
strålar den endast i en riktning.
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SM7TZK´s sidor

My first trip to
Dayton.

Av Marcus, SM7TZK

Så var det då äntligen dags att få
ge sig av på sitt livs resa. Efter att ha
anmält sitt intresse till SSA för ge-
mensam resa ca två år innan. Vi var
från början ett gäng från Vetlanda
som hade pratat om det hela flera
gånger. Jag och Christoffer,
SM7URQ stod så kvar på denna lista.
Efter ytterligare intresserade så var
vi helt plötsligt sju stycken som stod
där på Arlanda för avfärd mot USA.

Gänget hade följande konstellation:
SM7DEW- Jan med xyl Anita,
SM5LNE- Janne, SM7UGE- Fredrik,
SM7UGO- Magnus, SM7URQ-
Christofer och slutligen jag själv. Vi
hade räknat med att vara borta i tio
dagar. Precis innan påstigning så dök
SSA:s kanslichef SM0JSM-Eric upp
för att önska oss en trevlig resa. Han
skulle komma efter oss.

Min första flygresa, utomlands..
Nå, hur skulle detta nu gå till? Jag

som aldrig hade flugit förr. Ja förutom
från Växjö till Arlanda. Man var ju
ganska så skakis. Åtta och en halv
timme bara till Chicago. Efter att man
väl kommit på och iväg så gick det
väl ganska så bra. När vi väl kom ner
på jorden igen så var man helt plöts-
ligt ”over there” i Chicago.

Värmen var helt otrolig. Hade pilo-
terna lurat oss och landat vid Medel-
havet? Det var en tjej från Sverige som
bodde i Chicago som sa att det strax
skulle bli oväder när det var sån här
hetta. Hon visste vad hon sa! Efter
ett par timmars väntan på världens
största flygplats ( Ohare ) så började
det blåsa och regna. Det var garante-
rat ingen vanlig svensk blåst. Även
vädret var STORT där borta. Jag som
inte visste någonting om flygning satt
där helt ovetande när personalen vid
vår gateway talade om i högtalarna
att vårt det sista planet för dagen till
Dayton var inställt och de stod inte
för övernattning. Det var i alla fall tur

att vi inte var i luften när ovädret bör-
jade.

Jaha… Då stod vi där i Chicago
18.00 lokal tid med ett plan som skulle
gå nästa morgon vid 07.30. Innan
vissa av oss hade fått ut våra väskor,
bokat övernattning, tagit oss dit och
hunnit få i sig den första amerikanska
burgaren så var klockan närmare
23.00. Jag hade gått upp 05.00 svensk
tid samma dag. Dvs. 23.00 i Chicago
är det samma som 06.00 EMT. ( Eke-
näs Mean Time ) Dagen efter så gick
allt som det skulle och vi kom till Day-
ton på morgonen. Vi kom till och med
fram till vårt ”hotell”. Skall inte lägga
ner någon tid vid det men: knappt
vandrarhemsstandard med ”frukost”
innehållande donuts och flingor.

Surplus i Dayton
Vi var ju några dagar innan i Day-

ton för att se oss omkring. En del fick
vi se. Bland det som är intressant ur
radiosynpunkt kan nämnas: Fair Ra-
dio i Lima som sålde surplus. Deras
rörförråd kan jämföras med Vissmål-
ens stora röda ladugård! En annan be-
givenhet var ham-firman R&L
Electronics i Hamilton. Där spendera-
des det en hel del timmar för att kolla
på alla prylarna och dess priser. Ytan
på denna affär var inte så där stor men
utbudet att prylar var definitivt mer
än t ex. utställningen vid SSA:s års-
möte. Tänk om det kunde finnas en
marknad för att kunna saluföra så
mycket prylar och märken i en svensk
radiobutik? Kenwood, Yaesu, Icom
och Alinco på en hylla!

Världens största radioträff
Nu var det så äntligen dags för re-

sans stora höjdpunkt. Världens största
radioträff: Dayton Hamvention. En
halvtimme innan man släppte in folket
på loppmarknaden så stod vi där och
spände ögonen på vakterna som spär-
rade av området. Loppisen öppnade en
timme innan utställningen med alla nya
prylarna öppnade inomhus. Personli-
gen så är jag en pryltokig människa
som gillar nyheter. Därför så såg jag till
att jag kunde komma in bland de första
där inne.

I inomhuslokalerna fanns de alla stora
firmorna som man bara läst om i de
stora amerikanska tidningarna. Nu bör-
jade TZK att fälla ut vingarna och må
bra. Han hade aldrig sett något lik-
nande. Tala om att det lilla barnet såg
alla karusellerna med gratis godis!

Vi var ju många svenskar som var där
och vi hade våra samlingsplatser där
vi kunde gå och prata om våra kap och
om vad vi sett. Den ene kom och bar på
mer än den andre. Det var mycket som
hade priser mer än halva priset mot vad
det kostar i Sverige. Man var besviken
om priserna ENDAST var 30 procent
billigare än hemma.

Radionyheter
Millenniets första Hamvention skulle

givetvis bjuda på en massa nyheter.
Hela amatörradiovärlden väntade ju
med spänning. Det första vi så var Ken-
woods nya rig med HF, 50 MHz, VHF,
UHF, SHF och givetvis en TNC för
packet. Icom  visade sin nya IC-R3. En
scanner med tv-mottagning. Yaesu vi-
sade upp sin nya FT1000MP MKV. En
200-wattsrig med diverse finesser som
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man givetvis behöver.
På kvällarna satt vi där alla små barn

och lekte med våra införskaffningar. En
del hade tom tagit med sig blyackar för
att kunna bli QRV så fort som möjligt.

Vi var några som var och aktiverade
oss på Hamventions radiostation
W1AW/8. Det var ju en rolig upplevelse
att sitta på Hamvention och ropa CQ
Scandinavia. Tyvärr så var det ju fel tid-
punkt på dygnet som vi var där. Det
närmaste vi fick i loggen var några eng-
elsmän.,

Som reklamen säger: Det enda sättet
att stoppa bilen är i munnen. Med an-
dra ord… Försök att komma till Dayton
och Hamvention. Jag lovar att du inte
blir besviken. Endast en massa pengar
fattigare.

73 de Marcus, SM7TZK

EN UTMANING!
Stugvärdslotteri

Tisdagen den 1 aug var det Marcus -
TZK som stod på tur som stugvärd.

Ett anslag kom upp på klubben som
annonserade ut att denna tisdag blir det
ett "korvlotteri". Denna tisdag
anordnades grillning och varje korv var
en lott för den facila summan av 15:-. Vi
kan upplysa om att det inte var korvarna
som var numrerade, det hade blivit lite
svårt med dragningen då!

Lycklig vinnare blev SM7TNO Janne
som vann en 6 el. Vårgårda-antenn!

- Gör något och bjud till som
stugvärd, uppmanar Marcus. Fixa
något utöver det vanliga!

 Är det inte dags för fler sådana
initiativ! Det behöver väl inte vara
så märkvärdigt, men med lite god vilja
lyckas man med mycket.

Du som har problem att vara
stugvärd kan väl meddela detta.
Innebär ju förstås att övriga får vara
stugvärd lite oftare.

Tilläggas kan att Marcus åker från
Ekenässjön för att vara stugvärd!

Hanna Eliasson fixar dragningen!

Janne TNO tar emot förstapriset - en 6 el 2 m beam. Denna var till
hälften sponsrad av Vårgårda Radio.

Text o foto: SM7FDO

Marcus i grillartagen!

Världens största dator! Projekt hos
Berkeleyuniversitetet.

Projektet kallas UC Berkeley SETI
Program, och innebär att man lyss-
nar efter "signaler" från intelligent liv
i rymden via ett radioteleskop. För
att bearbeta dessa radiodata skulle
krävas mycket stor datorkapacitet.

Idén är att låta jordens befolkning
vara denna dator, med alla hemdatorer.
Vem som helst kan via Berkely-
universitets hemsida ladda ner
programvaran.

Aliens finns dom?

2200787 användare av programmet

utgör troligen den största samlade
datorkapaciteten på jorden.
160127891 resultat har hittills räknats
fram av dessa.

Användarna är vanliga människor
över hela jorden, som har laddat ner
detta program, och hämtar in data från
radioteleskopet via internet. Dessa
data bearbetas sedan i hemdatorn.
Detta kan gå som skärmsläckare när
datorn inte används till annat. Resul-
tatet i form av en bearbetad fil skickas
sedan tillbaka till universitetet.

Ännu har man inte funnit några
intellegenta livstecken, men vem vet.

Kolla närmare på
 http://setiathome.berkeley.edu
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SK7AX - Aktivitet.

DX

Av SM7EH/Gösta.

När förra numret av SVARK-Nytt
kom ut var den stora Bhutan-expedi-
tionen inte avslutad. De körde nästan
85000 QSO:n. Fantastiskt. QSL-kort
har nu anlänt. Från att inte ha kört lan-
det tidigare, har nu klubben landet
confirmed på alla band utom 160 SSB/
CW och 80 SSB.

QSL-kort har också kommit från ex-
peditionerna till Fernandez Island,
CEØZY, (IOTA SA005),  till
Chesterfield Islands, TXØDX, (IOTA
OC176),  till Austral Islands,
FOØHWU, (IOTA OC152), och
Thahtay Kyun Island, Myanmar,
XZØA, (IOTA  AS144).

Denna perioden har ju inte
konditionerna varit på topp. Det har
ju varit  väldigt hög aktivitet på solen.
Detta har  tidvis slagit ut banden helt.
En dag hördes absolut inte ett ”pip”
på något HF-band under en timmes
tid.

Expeditionerna har inte varit så
många. Men något har ju ändå hänt
som har tillfört klubben några rara
QSO:n i loggen.

Så har t.ex Roger/G3SXW och
Nigel/G3TXF varit ute på en tur igen.
Denna gången var det FW/Wallis &
Futuna Islands, IOTA OC054, som ak-
tiverades i mitten av maj månad, detta
tillförde klubben 5 nya ”band-länder”.
QSL-kort har redan anlänt.

Också i maj månad var en expedi-
tion på Willis Island, IOTA OC007.

Klubben körde dem på 7 och 28 MHz,
både SSB och CW. QSL-kort har re-
dan anlänt.

FR5ZQ aktiverade Glorioso Island.
Detta är nytt för klubben. Det finns
nu i loggen på 14, 21 och 28 MHz SSB.

Ett tyskt team har aktiverat 7P8
Lesotho med signalen 7P8AA, 3 - 22
juli. Resultatet blev  6 nya band/mode-
länder.

FOØPT på Moorea-Atollen, IOTA
OC046, som tillhör Tahiti och French
Polynesia har varit och är fortfarande
aktiv. Det har givit 2 nya band-länder.

Det ”nya” landet FOØM, IOTA
OC063, Marquesas Islands, trodde vi
att vi hade klart  på 21 MHz. FOØMOT
har varit flitigt aktiv på flera band, men
tyvärr är det nu klart att han kör från
vanliga French Polynesia, och inte
från  Marquesas Islands. Franska pre-
fix går inte alltid att lita på 100%. Tro-
ligtvis är det en ”gammal” signal som
funnits före det att Marquesas Islands
började gälla som ett separat DXCC-
entity.

I mitten på juli  blev det aktivitet
från 1AØKM, Sov. Military Order of
Malta, hittills har det blivit ett nytt
band-land.

Ett gäng Amerikaner har kört från
CY9/St. Paul Island, AI5P/CY9,
WV2B/CY9 och WA4RX/CY9 har log-
gats,  (IOTA  NA094).

Utöver detta några ”rara” stationer
som hamnat i loggen under perioden.

HP1AC Panama
TX8JNN New Caledonia
5I3A Tanzania (en ö,

AF087)
9M8OM East Malaysia
V51AS Namibia
TU5GD Ivory Cost
AP2AGJ Pakistan
NH6D/KH4 Midway Island
KHØN Mariana Islands
TT8JLB Chad
YI1AK Iraq
YK1AO Syria
ET3AA Ethiopia
5R8GN Malagasy
3W4LC Vietnam
TR8CA Gabon
XX9TKW Macau
3B9FR Rodrigues Island

73's de SM7EH/Gösta.
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Nu är mitt torn klart och riggat med
nytt rotorhus. För tillfället testkör jag
en Hustler 6-BTV.

Vertikal 10-80 m i toppen, men framåt
hösten åker rotorn upp med någon tri-
bander beam. De längre våglängde-
rna täcker jag med en G5RV från
Svebry. Den fungerar mycket bra, jag
testkörde dipolen i Hälsingland på
semestern. I en ända på dipolen fick
jag utnyttja flaggstången som  fäst-
punkt, man tager vad man haver.

Passade på att byta ut min Icom 756
mot en 756 PRO, och det får jag säga
att det utvecklas mycket snabbt på det
här området. Ni kommer att få tillfälle
att se den på SVARKs loppis.

Wolfgang Wundsch från SRS AB i
Karlstad har anmält intresse av att
komma då. Här kan vi se en glad Wolf-
gang lasta prylarna i bilen.

Jaha, så nu är det klart att slå på
utrustningen.Det skall bli mycket gi-
vande att få köra annat än FM på
2m.Hoppas certet kommer i veckan.

Lev väl de SM7LPE / Rolf.

Riggat och klart i Taberg

Wolfgang levererar en ny rigg!

Red har vid några tillfällen aktiverat
klubbstationen under semestern. Ofta
har ett DX varit "färdigkört" d v s att
Olof eller någon annan redan har kört
det när man kommit dit! (HI)

Dagen före pressläggningen av
tidningen hade Tromelin island
kommit igång, FR/F6KDT/T. På 40 m
CW var en kompakt "pile up", men
med så bra grejor som vi har ska det
väl vara en smal sak, tänkte jag!

Men vad man bedrar sig, det var
mycket svårt att hitta något mönster i
var han plockade stationerna. Ibland
var det 3 kHz upp ibland 10 kHz. Så
det var bara att ligga och vänta på sin
tur eftersom op scannade runt på
bandet. Efter en timme kunde man
pusta ut, när han satt i klubbloggen.

Så kan det vara, lite "rostig" är man
väl också när det gäller att köra DX!

Olof hade redan "klämt" stationen
på 15 och 20 m SSB/CW och 40 m SSB.

En annan "bedrift" var att köra
5R8GS på 10 MHz vilket var ett nytt
"bandland"!

73´s es GD DX de SM7FDO!

Apropå DX..

MT
SSA Månadstest

MT är en test, arrangerad av SSA,
och körs en gång i månaden. Den
körs på en söndag, se tiden i QTC.

 Det gäller att köra så många SM-
stns som möjligt under en timme, an-
tingen på CW eller SSB eller bådadera,
3,5 och 7 MHz.

Vanligtvis börjar alla på 7 MHz un-
der den första halvtimmen och går
sedan över till 3,5 den sista halvtim-
men.

Man utväxlar ett meddelande bestå-
ende av, RST - ett löpande nummer -
och sin församlingskod. De olika
länen gäller som multipler, dock får
man inte någon multipel för sitt eget
län.

För de som har tillgång till test-
programmet N6TR förenklas loggning-
sarbetet avsevärt.

Priset för vinst i en tävling, CW el-
ler SSB, är äran. På årsbasis kan man
plocka ut sina 8 bästa ”månader” och
vinna en plakett eller diplom. Dess-
utom tävlar man för den klubb man
tillhör.

Personligen har jag kört testen se-
dan årsskiftet. Tidigare har jag inte haft
någon antenn för 3,5 MHz.

Jag tycker att det är en trevlig täv-
ling, men ganska stressig. Man har ju
bara 60 minuter på sig. Dessutom är
det ju lite svårt för oss som inte har
någon ”efterbrännkammare” till förfo-
gande,  att få någon riktigt framskju-
ten placering. Vårt geografiska läge
gynnar  ju inte oss särskilt bra. De som
bor mitt i landet har det ju bättre för-
spänt i det avseendet.

Under detta året så är det bara un-
dertecknad, SM7EH, och SM7BVO
som har deltagit i tävlingen. Det blir ju
som alla kan förstå svårt för klubben

att kunna hävda sig. För närvarande
ligger SVARK på 5:e plats samman-
lagt.

Det finns många mer i klubben som
skulle kunna deltaga, det är ju bara en
timme i månaden det är frågan om. Det
går säkert att få ”permission” den stun-
den. Det är inte frågan om att man
måste ha en topplacering, man hjälper
fram klubben till en bättre placering
bara genom att vara med. Dessutom
borde väl någon kunna köra från
SK7AX, där finns ju alla förutsätt-
ningar vad gäller QTH, station och
antenner.

För de som har tillgång till Internet
är det jättesmidigt att skicka in test-
loggen som ett e-mail.

Adress: mt@svessa.se
Nästa MT hoppas jag få höra flera

nya SVARK-medlemmar i tävlingen,
det skulle vara jättetrevligt.
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Den 29 juli hade en liten skara av
oss på SVARK, en hel del att göra på
rallytävlingen i Skillingaryd.

Samling var kl. 08:00 i matsalen på
skjutfältet. Då var det klart med ba-
sen SK7AX i radiorummet, där Mi-
kael –VHK och Magnus –TWP hade
ställt utrustningen i ordning.

Basfrekvens 145.575 och special-
sträckorna fick var sin frekvens till-
delad.

Magnus -TWP höll i briefingen
över en kopp kaffe med macka.

Ronny -FWZ och jag blev tillde-
lade SS4, som låg alldeles i
närheten.Bilarna var riggade med
magnetantenner , som skulle var fullt
tillräckligt här. Det fanns en
utrustningslista för varje sträcka.

130 tävlingsbilar var anmälda till
rallyt , så det var en styv uppgift att
rapportera och kvittera bilarna , när
det startade upp. Tävlingsbilarna var
mycket tydligt numrerade , men
Ronny och jag tycker nog att domare
och banchefer skall märka sina for-

Skilling 500. Rallysamband.Skilling 500. Rallysamband.

don mycket tydligare. Vi hade pro-
blem med dessa vid in- och
utrapportering, efter det att sträckan
var stängd.

Denna mycket varma dag flöt iväg
helt utan bekymmer för oss. Kanske
jag skall nämna en liten groda , om
ni inte talar om det för någon. Han
ordföranden i SVARK , summerade
inte all strömförbrukning i Jeepen
denna dag. Så när han skulle starta
där ute i skogen på kvällen, sa det
bara hö.. i startmotorn. Som tur var
såg den rådige sträckchefen dilem-
mat, när han for förbi.

Stiligt jobbat Mikael, Magnus,
Christer och alla andra. Ett plus till
Magnus –UGO, som kunde ställa
upp på kort varsel.

Jag anmäler mig till nästa sam-
band, det är mycket givande av allt
på en sån här tävling.

SM7LPE  Rolf Stertman

Rallysamband.. inte bara att
sätta sig och köra radio..

Red. satt vid starten på sträcka fem.
Ett antal timmar blev det och en hel del
väntan. Samband måste ju finnas hela
tiden, från det att sträckan avlyses för
vanlig biltrafik.

Man blev serverad med rig och
antenn, anvisningar och karta, bara att
tuta och köra således.

Sambandet fungerade klanderfritt,
klara och snabba förbindelser överallt.
När det hela är klart lämnar man in rig
och antenn med tillhörande sladdhärva
och åker hem.

Ett samarbete mellan
radioklubbar

Sambandsansvariga klubbar var
SVARK och Vestbo radioklubb.
Samordnande var Magnus -TWP,
Anders -TJC och Mikael -VHK.  Längst
att åka hade nog SM7SXS från Tranås.

Ett stort TACK till deltagarna som
ideellt ställde upp på detta samband!

Arrangörerna var mycket nöjda med
ett väl fungerande samband.

/Sambandskommittén

UVZ och VHK kollar förbindelsen.

Basen bemannades av SM6UVZ, Mikael och SM7WSJ, Håkan. I bakgrunden
SM7TJC, Anders och Kennet Flodin.

Foto SM7FDO och SM7LPE

Samband
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Gotlandsresa.
Text o bild:
 SM7LPE, Rolf Stertman

Den 4 juli stod jag på kajen med hus-
vagn, för att färja över till Gotland med
m/s Thelvar. Med i kappsäcken var
radio, nyckel och PC. Naturligtvis var
XYL o Sigge med ,men dom ingår ju i
inventarierna.

Väl på ön checkade jag in på Tofta
Camping ett par mil söder Visby. Mon-
terade upp 2m GP på vagnen, och bör-
jade sedan lyssna på frekvenserna. Det

fanns en hel del trafik på Visby
repeatern. Betydligt frekventare var
det just då på Vetlanda-repeatern, där

SM1IRS Anders förbereder CW-
provet.

jag kunde höra Mikael –VHK bland
annat. Jag hade för dålig uteffekt för
att nå tillbaka. Två timmar om dagen i
en vecka tränade jag CW, och det var
ganska pressande att sitta och köra i
det då underbara vädret. Mina gran-
nar undrade säkert vad jag höll på
med.

Jag hade förberett SM1IRS / An-
ders Stenberg från Visby, som är prov-
förrättare, att jag ville göra mitt prov
där.

Anders kom cyklande en kväll till
Tofta med pärmar och PC i bagaget.
Då fick jag göra mitt prov där, något
nervös. Det gick bra, så nu väntar jag
på cert och tillstånd från Stockholm.

Anders -1IRS är ordförande för Got-
lands Radio Klubb, och vi har bestämt
att vi skall utväxla klubbtidningarna
med varandra. Deras klubb har ca 110
medlemmar, så det finns en chans att
nå SM1 land via etern.

Anders har lovat att skicka mer in-
formation om klubbens båtresa till
amatörer i en stad som heter Leipaja,
Lettland. Färden utgick från Slite på
Gotland.

Passar på att skicka en hälsning till
ett trevligt folk på ön, som måste upp-
levas. Jag kommer att åka över nästa
år också.

Rolf Stertman

Rally sett ur startens synvinkel. En
stensprutande "bilbak".
I rallyt deltog ett antal veteraner, här
en Volvo Amazon från mitten av 60-
talet.
Andra 60-talsveteraner som deltog
var Ford Mustang, Saab 96 -2-takt
och Ford Cortina. Det är roligt att se
dessa pärlor i action.
Gammalt och nytt var blandat,
mycket Volvo 240 och Opel.
Bland värstingarna fanns Audi S2
(quattro) och Mitsubishi Lancer.

Det som inte många tänker på är att
när det fungerar, beror det på att allt
är väl förberett. Då märks sambandet
knappast utåt, men om det inte
fungerar kan hela tävlingen lamslås!

Rallysträckan har ett par helger före
tävlingen körts igenom och
räckviddsprov har gjorts. Platser som
behöver antenn på maströr har
försetts med detta, om det behövs
högre effekt, har notering om detta
gjorts.

Tidigt på morgonen tävlingsdagen
skall antenner sättas upp på basen,
stationer riggas upp, samling till  möte
e t c.

Men, inget samband utan folk. Med
åtta sträckor behövdes drygt 20
personer, med bilar och stationer.
Redan någon månad i förväg fick
kommittén ringa runt till en massa
amatörer, eller när dom träffats fått
"hoppa på" på folk. För det är inte lätt
att under semestertid få några besked,
vilket ju är förståeligt. Så Magnus

TWP höll på att ramla av stolen när
han ringde mig , när jag sa JA direkt!
(HI). Nåja, det var ju några till som
nappade direkt.

En liten statistik från Magnus hur
fyra personer "jagat folk".

*29 st personligen tillfrågade.
*112 telefonsamtal.
*13 e-mail.

Totalt blev det 20 talet operatörer.

Tack till sambandskommitén för ett
stort jobb! Det är roligt att vara med
och känna att man gör någon nytta.

           /FDO

PS. Man undrade på sträckan var jag
kom från. När jag sa SVARK, fick man
kommentaren: -Jaså, ja det fungerar
alltid när ni håller i sambandet! DS
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En annons i SVARK-
nytt´s prylbörs är gratis
för medlemmarna!

Till salu
Tokyo Hy-Power HL-30V  350:-
slutsteg 145 MHz 30 W Ett litet behändigt
slut-steg för handapparaten.

Icom BC-72, bordsladdare  200:-
Laddare för lite äldre Icom-handapparater.

Modem 33k  200:-
I väntan på bredband. Fixa ett gratis
internetabonnemang, så är du igång.

SM7NDX, Jan Eliasson
Tel: 036-39 02 50
e-post: sm7ndx@svessa.se

Polisscanner Commander 127
20 kanaler - autoscanning
10 kanaler - lokal
Kristaller för de flesta kanaler.
Polis - brandkår - mobil.

Pris 250:-

SM7NSP tel 12 08 80

Handpump "Swedish key"
inklusiver summer.
Lite använd.Pris 650:-
SM7NUC tel 37 84 69

Text: SM7NDX, Jan Eliasson

1983 köpte jag (SM7NDX) och
SM7NAN Anders en gammal
Heathkitsändare från 1957. Varför
vi köpte den vet jag inte, men priset
på 50:- var inte direkt avskräckande.

Heathkit DX-100 är ingen liten pjäs,
utan väger drygt 40 kilo. Denna sän-
dare tillsammans med Anders
Eddystonemottagare EA12 utgör vad
man idag får in i en halv IC-706.

Förra sommaren träffade jag Anders
på klubben under hans sommarsemes-
ter i Sverige. Av någon anledning be-
stämde vi att nästa sommar skall vi
träffas för att dra igång DX-100:an
igen. Enligt noteringar i loggen var det
vintern 1983 som grejorna var i luften
senast.

Igår fredag hände det. Jag har låtit
som en ryss med en dålig hemmagjord
sändare. Jag har drivit i frekvens och
chirpat som en anka i kläm. Nää, vi
skall inte gå händelserna i förväg. För
det första måste sändaren och motta-
garen plockas fram från hyllorna i ga-
raget. Det var inte så svårt. Svårighe-
terna kom när jag skulle hitta 230V-
kabeln till EA12:an. Jag hittade den
efter 10 minuter i en av mina junkboxar.
Till sändaren behövdes en transfor-
mator som lämnar 115 V sekundärt.
OGD hade en sparkopplad
vridtransformator som passade.

Nu står mottagaren till vänster och
sändaren till höger på bordet i
schacket. Där i mellan står telegrafi-
nyckeln. Hur stämmer man av sända-
ren? Det är lite mer rattar på denna än
var det är på mitt Heathkitslutsteg SB-
200. Det är DRIVER, AMPLIFIER,
LOADING och  PLATE ON eller OFF.
Denna omkopplare är för enkelhets
skull vänd upp och ned., ON är OFF
och vice versa. Efter en snabb titt i
manualen fick vi faktiskt ut 80 W på
40 meter.

Alla som kört med rörriggar vet vad
6146:or är för något. 80 W är inte då-
ligt med de gamla rören.

Efter lite lyssnande på bandet hit-
tas DK6AP som ropar CQ. Nu skall
sändaren rattas till rätt ställe. Med ut-
sändande av bärvåg utan att PLATE
är till hittar vi frekvensen med sända-
ren. För att skifta till sändningen skall
omkopplaren mellan RX och TX skif-
tas och PLATE skall till. Vi får faktiskt
svar. 559 från Werner i Salzgitter. Han
ger oss faktiskt nio i ton, trots att det
kanske vore mer rimligt med en sjua
eller åtta.

Några mer QSO:n blev det inte
denna kväll. Om sändaren hade fått
vara igång ett tag hade den kanske
stabiliserats sig något. Vi har tidigare
provat att köra på 15 meter, men där
chirpar riggen som flera ankor i kläm,
så om man idag skall köra DX-100 bör
det vara på lite lägre frekvenser.

Allt är mycket lättare idag! PRYLBÖRS

Efterlysning!
Till SVARK's loppmarknad

 Företag får idag betala stora pengar
för att "bli av" med "elektronikskrot".
Fråga chefen! Butiker kan också ha
överblivna grejor som de inte kan
sälja, t ex med någon liten defekt

Har Du eller Ditt företag överblivna
elektronikprylar som skulle kunna av-
varas till SVARK för att främja
elektronikintresset?

Gamla Pentiumdatorer, instrument,
lådor, ja allt möjligt tages emot med
tacksamhet.. Om det är tveksamma sa-
ker - slå gärna en signal till SM7RIN.
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PRYLBÖRSEN

SK7AX hemsida.
Styrelsen arbetar aktivt på att ge

Webbmaster Fred information till hem-
sidan. Det skall vi alla göra. Så kom nu
in med förslag på vad du tycker skall
ingå.

Kanske vi skall ha med Pryltorg från
medlemmar eller egna Hot News. You
name it!

Det här är ju ett jättefint komplement
till den hobby som vi sysslar med. Flera
länkar på första sidan?

Mail adress till Fred hittar ni på
SK7AX hemsida, och mycket annat!

Styrelsen SK7AXsurf.to/svark

Medlem i SSA?

Obs att medlemsskapet i SSA numera
 är löpande (ej kalenderbundet).

1 års medlemsskap:

17 år och äldre 350:-
Till och med 17 år 175:-
Familjemedlemskap 210:-

Familjeavgift gäller då flera i familjen på samma adress är med-
lemmar. En familjemedlem betalar då alltid full avgift och får
QTC. Övriga betalar reducerad avgift och får ingen QTC.

Beloppet sättes in på PG 5 22 77-1. Ange vad inbetalningen  gäl-
ler,  samt ev signal, namn, adress o Tel-nr. Uppgifterna ligger till
grund för nytryckningen av SM-callbook.

Info om SSA hittar du på SSA´s hemsida:   www.svessa.se

Du som värvar en ny medlem till SSA får en månads fritt medlemsskap!
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Södra
Vätterbygdens
Amatör
Radio
Klubb

Studiecirklar i telegrafi och radioteknik 2000/2001
Studiecirklarna bedrivs i SVARK's kurssal, Vissmålen, Huskvarna (Gula huset intill 4H-gården). Till alla angivna
avgifter kommer medlemsavgift 200 kr, skolungdom 80 kr, för de som ej tidigare är medlemmar i SVARK .

Telegrafi nybörjare:
Start: onsdagen den 20 september kl 18.30 .  30 x 3 timmar.

Morsetelegrafi för amatörradiocertifikat. Leder fram till Cept1 (25 takt).
Kursavgift: 250 kr, skolungdom 125 kr, plus eventuell medlemsavgift  .

Du som skall gå på telegrafikursen behöver hemma en enkel PC för träning.

Anmälningar och förffrågningar till:
Stefan Augustsson (SM7UGG) tel: 036-34 03 27         e-mail: sm7ugg@svessa.se
Rolf Stertman          (SM7LPE) tel: 036-63 048             e-mail: sm7lpe@svessa.se             
Magnus Petersson  (SM7UGO) tel: 036-911 68            e-mail: sm7ugo@swipnet.se

Anmälningar kan också göras i klubbstugan på Vissmålen, tisdagar från kl 19 eller per post.
Studiecirklarna bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet..

Radioteknik kurs:
Start: måndagen den 25  september kl 18.30
Kursen omfattar teknik, föreskrifter och reglementen. Leder fram till teknisk licens Cept 2 alt utbildningslicens UN
Kursavgiftt: 200 kr, skolungdom 100 kr,  plus kurslitteratur (ca 250:-) och eventuell medlemsavgift.

10 X 3 timmar.

Jag anmäler mig till följande
studiecirkel:

Radioteknik kurs..................

Telegrafi nybörjare..............

Namn:

Adress:

Postadr:

Tel nr:

Skickas till:    SVARK, Box 2035, 561 02 Huskvarna

Jönköping
036-16 64 00      www.folkuniversitetet.se

Alternativt en enkel bandspelare med inpelningssladd.


