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- Ny Veckoslutskurs startar den 23 febr

- SVARK's Årsmöte den 19 febr
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SVARK 2002SVARK 2002

         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://www.sk7ax.navab.net/
eller: http://surf.to/svark
e-mail: sk7ax@svessa.se
Klubblokal: Vissmålen, Huskvarna

StyrelsenStyrelsen
Ordförande:
SM7NDX Jan Eliasson
Tel: 036-39 02 50
Vice ordförande:
SM7LZQ Thorbjörn Hultman
Tel: 036-14 03 95
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:
SM7UJR Christer SM7VHK Mikael,
SM7UXU Christer
Material:
SM7RIN Ingemar, SM7UGO Magnus
SM7FWZ Ronny
Lotteri:
SM7LUD Anders
QSL-kort:
SM7HCW Olof
SM7EH Gösta
Samband:
Vakant
Vakant

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: SM7VHS

Martin Rask

Smedjevägen 11

360 13 URSHULT

0477-20072
sm7vhs@svessa.se

vDL7: SM7TZK
Marcus Johansson
Syrénvägen 36
574 50 Ekenässjön
0383-30 545
Packet: @SK7IJ
sm7tzk@svessa.se

SSA:s
Avstörningsfunktionär
i norra SM7

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

SVARK-NYTT
Ansvarig utgivare:
SM7NDX Jan Eliasson

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

Telefon: 08-500 102 60

e-mail: svarknytt@chello.se

Artiklar o bilder mottages  via e-
mail. Diskett eller CD går också
bra. Disketten skall i så fall vara
formaterad för PC. Eventuella in-
scannade bilder skall helst vara
sparade som  jpg, tif, mm. Om bil-
der 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-
marna 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
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Sidan tre

Årsmöte den 19/2 2002

Du kallas till SVARK´s årsmöte tisdagen den
19 februari kl 19.00 SNT i klubbstugan på
Vissmålen.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
bjuder klubben på fika.

Möt upp och diskutera klubbens
angelägenheter och träffa dina amatörvänner.

Välkommen till en trevlig kväll!

/styrelsen

Vid klubbens årsmöte får endast ärende
avgöras som varit angivna i kallelsen eller
som står i omedelbart samband med sådana
ärenden.

Callbook 2001på CD säljes efter mötet.
(auktion)

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av justeringsmän tllika rösträknare
§5 Rösträknare enl pkt 4 upprättar och tillkännager

röstlängd över närvaro- och fullmaktsröster för mötet
§6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
§7 Frågan om dagordningens godkännande
§8 Framläggande av verksamhets- resp kassaberättelse
§9 Framläggande av revisionsberättelse
§10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Val av styrelse
§12 Val av revisorer samt revisorsuppleanter
§13 Val av valberedning (tre personer, varav en

sammankallande
§14 Framläggande av budget samt fastställande av

medlemsavgift för år 2003
§15 Behandling av styrelseförslag:
§16 Behandling av motioner
§17 Övriga frågor
§18 Mötet avslutas

Dagordning.

AMATÖRRADIO - 2002
Introduktion

Tisdagen den 12 februari, kl 1830.
Information och anmälan. Vi tar upp beställningar på kurslitteratur så att deltagarna kan plugga
på egen hand fram till kursstart.

Utbildningspaket - Böcker + CD-skiva kostar 250 kr.

Veckoslutskurs på SVARK

Två hela helger, 23-24 februari samt 16-17 mars.
Teknik för amatörradiocert klass 2. Teori och praktiska övningar. Kursen kommer att avslutas
med certifikatprov.
Vi kommer att hålla till i SVARK:s klubbstuga på Vissmålen i Huskvarna.

Avgift 200 kr (skolungdom 100 kr) och medlemskap. Litteratur se ovan.

Anmälan och info:
SM7UGG Stefan 036-34 03 27 sm7ugg@svessa.se

SM7NDX Jan 036-39 02 50 sm7ndx@svessa.se

Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb
Vissmålen
Box 2035

561 02 Huskvarna
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Klubbsidor

Stugvärdar  2001

Om du inte kan vara stugvärd just
denna kväll, försök med att byta med
någon annan på listan!

Adressändringar

SM7VWP Anders Arvidsson
Murgrönsgatan 53
554 57 Jönköping

Nya medlemmar

Göran Wärnklint
Kortebovägen 49
564 33 JÖNKÖPING
070-3018778

SM7XUF Göte Lindström
Bogla 10
560 27 Tenhult
036-93234

SM7XUH Daniel Ekedahl
Granhultsvägen 8
560 27 Tenhult
036 - 92432

VÄLKOMNA!

Nytt QTH?

Har du flyttat, bytt telefonnummer
eller något annat som berör
medlemslistan?
Glöm då inte att meddela ändringen.
Tel. 036-30 21 14
E-post sm7nym@svessa.se
Post: Skicka ett flyttkort till klubben
SM7NYM, Jonny Rudberg

Medlemsavgift för 2002

Det är ungefär hälften som har be-
talt in sin medlemsavgift.
Har DU inte betalt än var snäll och
gör det omgående!
Vanligtvis får jag lägga många tim-
mar på att ”driva in” avgifterna
till långt in på sommaren.
Bespara mig detta onödiga arbete.

Medlemsavgiften för 2002 är den-
samma som den har varit under flera
år: 200 kronor och 80 kronor för skol-
ungdomar.

Svarks postgirokonto är 11 43 15-5.
Om du inte vill vara kvar som med-
lem, hör av dig till mig.

Tack för din hjälp!

SM7NYM, Jonny Rudberg

På årsmötet den 19 februari kan du
köpa den nya SVARK-kepsen för 65 kr.
Kepsen är beige med marin skärm och
har SVARK-logon på framsidan

Kepsar!

Tisdag     29  jan     SM7TZK  Marcus
Tisdag       5  feb     SM7LZQ  Thorbjörn
Tisdag     12  feb     SM7UGG  Stefan
Tisdag     19  feb     SM7VCW  Mathias
Tisdag     26  feb     SM7VQA  Ingvar
Tisdag       5  mars   SM7TOG  Jonny
Tisdag     12  mars   Sven-Göran Larsson
Tisdag     19  mars   SM7VHK  Mikael
Tisdag     26  mars   SM7NYM Jonny
Tisdag       2  april   SM7XRG  Lauri
Tisdag       9  april   SM7BVO  Rolf
Tisdag     16  april   SM7UXU  Christer
Tisdag     23  april   SM7UJR   Christer
Tisdag       7  maj    SM5DQC  Östen
Tisdag     14  maj    SM7OVE   Ove
Tisdag     21  maj    SM7HCW  Olof
Tisdag     28  maj    SM7EH  Gösta
Tisdag       4  juni    SM7FWZ  Ronny
Tisdag     11  juni    SM7WUM  Jonathan
Tisdag     18  juni    SM7OGD  Håkan
Tisdag     25  juni    SM7NDX  Jan
Tisdag       2  juli     SM7UGO  Magnus
Tisdag       9  juli     SM7NSP   Kennert
Tisdag     16  juli     SM7RIN   Ingemar
Tisdag     23  juli     SM7TZK  Markus
Tisdag     30  juli     SM7LZQ  Thorbjörn

Nya signaler:
SM7XUE Andreas Magnusson
SM7XUF Göte Lindström
SM6XUI Emil Carlgren
SM7XUH Daniel Ekedahl

GRATTIS!

Räddningstjänsten

Onsdagen den 6 mars kl 18.30 (prel) skall vi åter ha en övning. Plats
brandstationen , Rosenlund i Jönköping.
Det blir en övning med Räddningstjänstens radioapparater, så att vi kan sköta
dessa till 100%. Ställ upp och visa att vi kan hantera alla situationer!
Ni som har varit med tidigare får en separat kallelse. Övriga intresserade hör
av er till Magnus TWP - 036-27016. Det kan eventuellt finnas plats för ytterligare
någon deltagare.

SM7-möte i Kalmar

Lördagen den 2:a mars vid Ericsson Micro Electronics ( Gamla
Volvofabriken). Mötet startar klockan 10. Inlotsning via RØ eller Ru8.
Lotteri med fina priser utlovas. Titta gärna in på www.sk7ca.org för mer
info. Mer information om program mm kommer i SSA-bulletinen.

Välkomna till Kalmar!

Kalmar Radioamatörer och DL7, Martin SM7VHS,. v DL7, Marcus SM7TZK
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Ledare

ORDFÖRANDEN HAR
ORDET

Jag hoppas att alla fått mer tid att
köra radio under julledigheten och nu
i vinter. För egen del har håret på
underarmarna rest sig ordentligt några
gånger när man suttit framför radion.
På nyårsafton kunde man köra hela
Karibien, norra Sydamerika och norda-
merikanska ostkusten på sex meter.
Stationerna var nästan starkare än vad
Gubben Ivar är på två meter. Andra
gången var knappt en vecka senare
när jag på sex meter CW fick pile up
på mig från Nordamerika, helt fantas-
tiskt!

Alla är förstås nyfikna över vinterns
antennprojekt, inte? Ja i alla fall har
jag satt upp en dipolantenn för 10
MHz. Antennen funkar kanon och blir
bra att använda i DX-jagandet.

Höstens lilla succé med intensiv-
kurs i radioteknik kommer att följas
upp med en kurs i vår.

Preliminära datum är 23-24 februari
och 16 – 17 mars.

Den 14 september är det återigen
dags för vår loppmarknad.

Det är mer på gång i år. Till de mer
lättsamma aktiviteterna hör en
fieldkväll hos SK7RGI på två meter.
Vem minns inte den härliga
sommarkväll vid 70-repeatern då

SM7DBF plockade stol på stol ur sin
bil.

Än mer lättsamt kommer det att bli
då vi avnjuter våra läskeblaskar i de
fina utemöblerna vi fått av SM7FON.

SM7NDX, Jan

SSR - South Swedish Rally
24-26 maj 2002

SVARK har fått förfrågan om vi kan
hjälpa till med radiosamband på
detta rally tillsammans med några
andra radioklubbar.
Fredag 24 maj, 4-5 specialsträckor
runt Växjö.
Lördag 25 maj, Ca 10 st special-
sträckor.
Växjö-Nybro-Kalmar-Mönsterås-
Högsby-Vetlanda-Växjö.
Söndag 26 maj, 5-6 st special-
sträckor. Växjö-Ljungby-Älmhult-
Ryd-Växjö.

Vi kommer, som det ser ut nu,
övernatta i någon campingstuga.
Boka redan nu in ett eller flera av
dessa datum i din kalender. Det går
åt operatörer!

Du som är intresserad av att deltaga
i sambandet - kontakta SM7NDX
Jan,
036-39 02 50 eller
sm7ndx@svessa.se

Vill du ha en gratis Bingo-
Lott?

Hjälp SVARK att skaffa fler prenu-
meranter på Bingo-Lotter!

Som tack för hjälpen skickar vi dig
en gratis Bingo-Lott för varje ny
prenumerant!

Fråga släkt, vänner, arbetskamrater,
eller varför inte grannen - om de är
intresserade av att få Bingo-Lotter
för 4 veckor hemskickade till sig var
4:e vecka - portofritt -tillsammans
med ett inbetalningskort till
SVARK’s postgiro.

Meddela mig namn och adress till
den nya prenumeranten och hur
många lotter som önskas per vecka,
så kommer lotterna på posten till
den nya prenumeranten så snart
som möjligt - och du får din gratis-
lott!

Tel: 036-100 153.
E-mail: sm7uge@swipnet.se.
SVARK c/o
Fredrik Elversson
Kjellbergsgatan 4B
554 54 Jönköping

Gratis?
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Verksamheten

Verksamhetsberättelse
för SVARK 2001

Även under 2001 har det körts
mycket radio från SVARK.

Vi har under året deltagit i flertalet
VHF- och UHF-tester (tävlingar).

Kortvågsaktiviteten har resulterat i
många rara DX, vilket inte minst visar
sig i den QSL-hantering som därpå föl-
jer.

Vår hemsida på Internet har ytterli-
gare förbättrats. Sidan har under året
fått en ny adress http://
www.sk7ax.navab.net

Det är SM7UGE, Fredrik som är
webmaster och har sett till att innehål-
let varit aktuellt. E-post till SVARK
skickas till sk7ax@svessa.se

SSA-bulletinen har sänts var vecka
över klubbens repeatrar på 144 och 434
MHz. Operatörer har varit SM7NDX
Jan (ansvarig), SM7DYD Sven-Bertil,
SM7RIN Ingmar och SM7UGO Mag-
nus.

SVARK har bistått med radio-
samband vid bilrallyn och övningar
med Räddningtjänsten i Jönköpings
Kommun. Ansvariga har varit
SM7TWP Magnus, SM7VHK Mikael
och SM7UGO Magnus. Vi har även
haft en större sambandsövning tillsam-
mans med Räddningstjänsten där ca
15 medlemmar deltog med gott resul-
tat enligt räddningschefen.

För service av klubbens repeatrar
har SM7RIN Ingmar, SM7HDR  Jerker,
SM7FEJ Lars och SM7VKV Magnus
svarat.

SVARK-Nytt har utkommit med 4
nummer och har varit mycket uppskat-
tade. Redaktör har varit SM0FDO Lars
som gör tidningen på distans.

Varje tisdagkväll året runt har det

varit klubbafton på SVARK.
Även övriga dagar har det
förekommit aktiviteter, så
klubbstugan står sällan oan-
vänd.

Avgående och inkom-
mande QSL-kort har skötts
av SM7HCW, Olof och
SM7EH, Gösta. Avsändning
av kort till SSA har skett ca
en gång per månad. DXCC-
status för SK7AX - se sepa-
rat artikel!

För skötsel av hus och trädgård har
ett flertal medlemmar svarat.

I juni arrangerades en fieldday
(familjedag) i Långåsa, Äng. Där kör-
des radio och grillades korv. Vi
byggde antenner under SM0FDO:s
ledning och körde flera fina DX från
detta kanon-QTH. Ett antal medlem-
mar övernattade i stugan.   XV9TH,
Tosten med familj var i Sverige på se-
mester och passade på att besöka vår
fieldday.

Tack vare SM7UGE, Fredrik har
bingolottoförsäljningen fungerat
mycket bra. Ett 25-tal lotter har sålts
varje vecka och  under december sål-
des även Bingolottos Julkalender.

SM7NSP, Kennert har ordnat med
godisinköp och SM7UGG, Stefan har
skaffat kaffebröd.

SM7VJC, Stig såg till att veden kom
in under tak före vintern.

I år lystes trädgården upp av en Jul-
gran på rot.

Styrelsen har bestått av:

Ordförande
 Jan Eliasson, SM7NDX
Vice ordförande
Thorbjörn Hultman, SM7LZQ
Sekreterare
Anders Lagerström, SM7NUC
Kassör
Lars-Olof Rosell, SM7HCW
Vice kassör
Jonny Rudberg, SM7NYM
Ungdomsledare och utbildnings-
ansvarig
Stefan Augustsson, SM7UGG
Förste suppleant
Christer Johansson, SM7UXU
Andre suppleant
Mikael Dahlén, SM7VHK
Materialförvaltare
Ingemar Emricson - SM7RIN, Magnus
Petersson - SM7UGO, Ronny Lembke
- SM7FWZ

Antal styrelsemöten har varit 10 st.
Förutom årsmötet har två förenings-
möten hållits.

Medlemsantalet var vid årsskiftet
153 st.

Materiel
Ett nytt kraftigt slutsteg som lämnar

800W på 144 MHz har inköpts till VHF-
shacket.

Vi har under året införskaffat 2002
års callbook på CD

Vi har även smygstartat i VHF-
schacket med ett nytt loggprogram
DX4WIN.

Utbildning
Under våren kördes en telegrafikurs

under ledning av SM7UGG. Under
hösten provade vi att ha en intensiv-
kurs i radioteknik. Lärare var
SM7FWZ Ronny, SM7NDX Jan,
SM7UGG Stefan , SM7UGO Magnus
och SM7VRI Ebert. Den 20 novem-
ber klarade fyra blivande radio-
amatörer provet.

Detta har hänt:
Januari

13 Räckviddsprov åt Räddnings-
tjänsten

Februari

20 Årsmöte. Ca 30 st medlemmar
var närvarande

Fieldday i juni

Rallsamband har varit en av
aktiviteterna.
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Verksamheten

Mars

24 Övning med Räddnings-
tjänsten. 15 st SVARK:are deltog
31 SM7-möte på Sjön Bolmens
Camping. Fyra SVARK:are var där

April

21 SSA årsmöte i Karlsborg. En
del SVARK:are var där
28 Vårstädning på SVARK

Maj

15 Föreningsmöte
18-19 Amatörradioträff Bolmen 2001.
Ett antal SVARK-medlemmar fanns på
plats
22 Studiebesök på Radiomuséet

Juni

16-17 Fieldday (familjedag) i Lån-
gåsa, Äng. Ett 25-tal medlemmar del-
tog

19 ”Fieldkväll” vid repeatern
SK7RGI, Gumman

Augusti

4 Bilrally Skilling 500 med 19
radiooperatörer
14 Kräftfest med 20 tal SVARK-are
i klubbstugan

September

1 Informationsmöte i Växjö om
SSA:s rekryteringsprojekt

22 Amatörradions dag. Vi visade
amatörradio på Hamnplan i ösregn.
SVARKs ordf. intervjuades i direkt-
sändning i Radio Jönköping och gjorde
fin reklam om amatörradion

22-23 SAC-testen på SSB

29 Radiosamband Vätterrallyt

Verksamhetsplan
för SVARK 2002

Klubbträffar
På tisdagar året runt (även på som-

maren) hålls klubbträff c:a kl 19:00.
Olika föredrag kommer att ordnas,

teknikkvällar där medlemmarna får
mäta upp sin egen utrustning,
byggaftnar för ungdomar, demonstra-
tion av olika teknikområden, data-
kommunikation, satellitkom-
munikation, månstuds, meteor-scatter,
dx m.m.

Temakvällar kommer att arrangeras
med genomgång av digitala moder,
aktualiteter och bildvisning.

Radiosamband
Radiosamband kommer att hållas vid

5-6 tillfällen. Komplettering och under-
håll av utrustning samt fördjupat sam-
arbete  med Räddningstjänsten för ka-
tastrofberedskap.

Utbildning/studiecirklar
Morse/telegrafi- och radioteknik-

kurser som leder till ett certifikat res-
pektive höjning av certifikat.
“Uppfräschningskurser“ för ring-
rostiga.

Radio
Deltagande i aktivitetstester på både

kortvåg och högre frekvenser. Köra
radio via månen, satelliter och meteo-
rer.

Vi skall under året utöka (ansöka om
endorsement) våra DXCC-diplom.

Huset
Underhåll och skötsel av hus och

tomt sker fortlöpande.
Under året skall isoleringen av vin-

den färdigställas.

Bingolotto
Bingolotter kommer att säljas under

året.

Demonstration av amatörradio
Vi skall under året deltaga i större

publika evenemang i trakten, t ex Fal-
lens Dag i Huskvarna.

Möten
Under året kommer förutom årsmöte,

två föreningsmöten och c:a tio
styrelsemöten att hållas. Vi kommer
under året deltaga med ett klubblag vid
femkampen på Bolmen hammeeting
2002.

Bulletinsändningar
Nyhetssändning via amatörradio

varje söndag kl 19:00 över södra
vätterbygden med omnejd.

Klubbtidning
Medlemstidningen SVARK-NYTT

utkommer med minst fyra nummer un-
der året.

Antennarbete
För 80m SSB skall en ny antenn iord-

ningställas samt förbättra antennerna
för 160m. De övriga antennerna behö-
ver också en översyn.

Studiebesök
Vi kommer även i år att ta emot stu-

diebesök från intresserade samt göra
egna studiebesök.

Familjearrangemang
Medlemmar och deras familjer kom-

mer att ges möjlighet att samlas till en
trevlig samvaro vid en fieldday (fri-
luftsdag) samt vid den traditionella
kräftfesten och luciafirandet.

Loppmarknad
Under hösten 2002 kommer SVARK

att anordna en loppmarknad på elek-
tronik och diverse radioprylar där ett
par hundra radioamatörer från hela
södra Sverige brukar komma på besök.

Huskvarna den 14 januari 2002
SVARK:s  Styrelse

Oktober

6 Arbetsdag på SVARK
27-28 Intensivkurs i radioteknik del 1

November

13 Föreningsmöte.
17 Intensivkurs radioteknik del 2
20 Provtagning efter kursen

December

11 Luciafirande med sång av
SM7XUF:s döttrar

Vi har under året haft många aktivi-
teter som krävt stora insatser från med-
lemmarna. Styrelsen vill tacka alla som
lagt ner ett stort och osjälviskt arbete
för klubben under året!

Huskvarna den 14 januari 2002
SVARK:s  Styrelse
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DX

SK7AX
Aktivi-

tet.
Av SM7EH/Gösta.

     Då förra numret av SVARK-Nytt
skrevs i mitten på november var jag i
HS-land på en fantastiskt fin rundresa
i hela landet. Man skulle ju haft med
sig en liten ”rig”, och kört lite radio
därifrån, för gott om amatörer är det
nog inte i Thailand. På dessa fjorton
dagar såg jag inte en enda kortvåg-
santenn.

  Konditionerna i slutet på förra året
tycker jag personligen inte har varit
särskilt bra. Det har varit oroligt på
solen, med norrsken och aurora-kon-
ditioner som följd. Det syns också på
clustern, det har rapporterats massor
av fina stationer på 50 MHz. Vissa da-
gar har det varit sådant ”eccho” så det
blir nästan omöjligt att nyckla statio-
nen. Det är nästan, för att citera Nisse/
ACR, så att man kan köra ett QSO med
sig själv. Men förutsättningarna är ju
betydlig bättre på SVARK och SK7AX,
med det fina läget och med dessa fina
antenner. Östen/DQC har kört flitigt
från stationen, och även andra
operatörer, så många rara DX har ham-
nat i loggen.

Den största begivenheten lyckades
DQC med, när han körde 4L4FN/P5,
North Korea, på SSB. Om sedan den
aktiviteten blir godkänd, ja då är det ju

”Årets Julklapp”.
Några fina saker har vi nu att se fram

emot.
Ett team från Italien kommer att köra

från Niger, 5U. Tid 29 jan. - 11 febr.
Aktivitet utlovas även på 80 och 160
m.

TI2MHG med ett gäng, kommer att
vara aktiva från TI9, Cocos Island,
(Iota NA012), inte att förväxla med
Coco Keeling. Tid 10 - 20 februari.

SM5DIC/Ragge är aktiv från
Burundi med signalen 9U5D, fram till
17 februari. QSL via SM5BFJ.

Från Burundi är också IK2BHX ak-
tiv med signalen 9U5X. Han jobbar
för UN. QSL via IK2ILH.

VE3EBN är aktiv från Grenada (Iota
NA024), med signalen J37LR, 1 febr.
- 31 mars.

SMØCCM kommer att köra från
Dominica Island (Iota NA101), med
signalen J73CCM under tiden 2 febr
- 4 mars. QSL via HC.

Ett stort team kommer att aktivera
Sao Tome (Iota AF023), med signalen
S92LA under tiden 4 - 10 februari.
Med i teamet finns 2 st. SM-killar,
SM5IMO och SM5COP/Rune.

VP8-South Sandwich Islands. 12 st.
amatörer från olika länder blir QRV i
slutet av januari.

Utöver detta har många ”rara” kon-
takter kommit in i SK7AX logg. T.ex.:

C98DC Mozambique
J79WB Dominica Island
3DA0FR Swaziland
5WØMO Western Samoa
3D2CY Conway Reef
XP1AB Greenland

H4ØAT Temotu Islands
T88WX Belau
AP2ARS Pakistan
E3ØNA Eritrea
XWØX Laos
T2T Tuvalu Island
TG/DL3GA Guatemala
ZM8CW Kermadec Island
XX9TEP Macao
YI1BGD Iraq
ZK1ETW North Cook Islands
D44CF Cape Verde Islands
ZK1KDN North Cook Islands
ZD8Z Ascension Island
ZK1NCP North Cook Islands
3E1DX Panama
ZF2ZZ Cayman Island
HKØGU San Andres Islands
J88DR St. Vincent Island
HKØUGJ San Andres Islands
ZD9IR Tristan da Cunha
V63A Micronesia
FO/HG9B Austral Islands
9G5MF Ghana
VK9KND            Norfolk Island
9U5D                   Burundi
XU7ACB Campuchea
ZD7BG St. Helena Island

73s de SM7EH/Gösta.

Laserskrivare

 En bättre begagnad laserskrivare HP
laser 6 är inköpt. Denna är placerad i
KV-schacket och är i första hand
avsedd för utskrift av QSL-kort.

/FDO
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DXCC

"

Konfirmerade länder (mixed mode)
per band de senaste 5 åren.
                 1997 - 2001.

  Frekvens
1997 1998 1999 2000 2001

  1,8 MHz 85 105 109 112 112
  3,5 MHz 179 201 214 224 230
  7    MHz 281 291 300 306 310
10    MHz 97 142 173 197 210
14    MHz 291 303 307 315 319
18    MHz 66 135 179 217 232
21    MHz 273 281 293 303 305
24    MHz 18 63 125 165 185
28    MHz 223 236 260 280 284

SK7AX DXCC TOTALS REPORT                      2002 Jan 14

                 — Phone —       —— CW ——      — Mixed —-
              Worked Cnfrmd  Worked Cnfrmd  Worked Cnfrmd
160 Meters        37     22     120    112     120    112
 80 Meters       119    100     226    217     237    230
 40 Meters       232    205     309    298     315    310
 30 Meters         1      0     241    210     241    210
 20 Meters       297    259     308    289     330    319
 17 Meters       207    153     234    191     266    232
 15 Meters       275    210     305    281     322    305
 12 Meters       167    127     187    122     235    185
 10 Meters       260    212     266    229     300    284
  6 Meters         2      0       0      0       2      0
  All Band       337    330     345    342     348    344

      RTTY                                      18     13
  Satelite                                       0      0

SK7AX har nu DXCC för MIXED,
PHONE, CW, 80 meter, 40 meter, 20
meter, 15 meter och 10 meter.

En ansökan om DXCC för 160 me-
ter, 17 meter och 12 meter, omfattande
tillsammans 588 QSO, insändes till-
sammans med QSL’en (160 meter och
QSO äldre än 10 år kan inte användas
för fieldchecking) till ARRL den 2 no-
vember 2001, och sannolikt har dip-
lom och QSL kommit i retur när detta
nummer av SVARK-NYTT utkommer.

Till detta kommer en ansökan om
uppdatering av alla diplom genom

fieldchecking av SM5DQC att insän-
das under första 2002, omfattande mer
än 250 QSO. Detta gör att SK7AX kom-
mer att komma upp i över 2000 DXCC-
länder för DXCC-Challenge, vilket idag
skulle innebära en plats bland de 75
främsta i världen, och bland de 10 främ-
sta i Sverige.

Mycket DX har under årens lopp
körts från klubben, och förhoppnings-
vis blir det mera. Det blir en hel del
DX-peditioner till ’’rara’’ länder nu i
vår, och det är bara att hoppas att det
finns operatörer som har tid att be-

vaka frekevenserna då från klubb-
stationen. Ytterligare steg uppåt på
DXCC Challenge skulle det kunna bli
om alla fina öppningar nu på 6 meter
bevakades av de VHF-entusiaster
som finns i medlemsförteckningen.

Vad jag förstår så förs separat logg
för VHF, så jag har faktiskt ingen aning
om hur många länder som körts på
detta band.

Östen SM5DQC

DXCC-status för SK7AX

Saknade länder...

     I SVARK-Nytt förra året, motsvarande num-
mer, kunde vi läsa at SK7AX saknade endast 2
st. DXCC-länder, nämligen:

FOØM Marquesas Island.
P5 North Korea.

     Vi saknar dem fortfarande. Men North Korea
finns i loggen på 21 och 28 MHz SSB. Nu gäller
för det första att aktiviteten blir godkänd, och
att vi får QSL för kontakterna.

73’s de SM7EH/Gösta.
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Blandat

Under 2001 har klubben ansökt och fått 3 nya DXCC-
diplom. Förutom 160 m, som är det svåraste av dem att
köra, har vi fått diplom på 12 och 17m. Det är många
timmar som har lagts ned för att köra minst 100 DXCC-
länder på varje band. Diplomen kommer snart att pryda
väggen i KV-shacket tillsammans med tidigare erövrade
diplom.

Tack till Östen/SM5DQC som har lagt ned ett jättejobb
på DXCC-ansökan.
Olof / SM7HCW

Ryssarne numera ett resande folk
SM7BZV, Jerry fick nyligen detta QSL via by-
rån. Det visar den stora förändringen som har
skett i det gamla Sovjetunionen efter komunis-
mens fall . Gränserna öppnades och helt plöts-
ligt kunde folk resa vart de ville (om de hade
pengar). Det är numera ofta man hör ryssar på
kortvågsbanden som är ute på exotiska ställen
och kombinerar semester och radiokörande. På
bifogat QSL ser vi en stolt och välmående
RW3DQ, Jack som besöker ön Guadeloupe i
Västindien och som hade tillgång till FG5BGs
DX-shack.                   /Olof / SM7HCW

Kan man ha vilket call som helst?
Ja, man kan i alla fall ha ”QRM” i
callet vilket härmed RW3QRM har
bevisat.
Han har t.o.m. kört XV9TH i
Vietnam och fått QSL via SK7AX.
Olof / SM7HCW

Valberedningens förslag SVARK 2002
Ordförande SM7NDX Jan Eliasson Omval
Vice ordf SM7LZQ Thorbjörn Hultman
Kassör SM7HCW Lars-Olof Rosell
Vice kassör Inget förslag
Sekreterare SM7UGO Magnus Pettersson Nyval
1:e suppleant SM7XUE Andreas Magnusson Nyval
2:e suppleant SM7VHK Mikael Dahlén

Ungdomsledare SM7UGG Stefan Augustsson Omval
Revisor SM7DBF Lars Rosengren Omval
Revisor SM7EH Gösta Jönsson Omval
Revisorsuppl SM7BVO Rolf Karlsson Omval
Revisorsuppl SM7OGD Håkan Eliasson Omval

Huskvarna januari 2001

SM7TNO / Jan Strand ,  SM7VCW / Mathias Andersson

Förslag till Vice kassör ?? Hör av dig till valberedningen.
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Medlemssidor

Torsten, XV9TH hörs ibland på
banden men kör numera mest
svenskar för att hålla kontakten
med sina gamla kompisar. SK7AX
kör regelbundet sked med honom
på 21 230 KHz varje söndag kl.
11.00 Z och är du intresserad att
få ett QSO så ge dig till känna på
frekvensen så skall vi hjälpa till.
Torsten har sedan några månader
tillbaka tyvärr fått en kraftig
elstörning som ibland kan ha
signalstyrka 8 då han har anten-
nen riktad mot Sverige.
Störningen varierar kraftikt i styrka

Hört och kört på 6
meter den senaste

tiden.

Av SM7TZK - Marcus

Här kommer en liten rapport om
50 MHz och om vad som har varit
körbart på detta unika band. Som
så många gånger förr så kallas det
ju inte för inte ”the magic band”!

 Hela hösten har i princip varit en
hel dröm. Bandet skall ju vara ett mel-
lanting mellan 2 och 10 meter. Förde-
len är ju att alla som har ett tillstånd
får köra 6 meter. Oavsett om de har
klass 1 eller 2.

Nåja, för att få lite pejl på vad som
har varit körbart det senaste halvåret
så kan väl nämnas att jag för egen
del hade kört ungefär 75 DXCC på 6
meter när höstens konditioner hade
startat. Hade i princip rensat vartenda
ruta som varit körbar i Europa.

I början på november så började
de riktigt bra öppningarna österut och
i loggen kom bla DU(Phillipinerna),
9M6(East Malaysia),
UK(Uzbekistan), UN(Kazakstan),
XV(Vietnam), HZ(Saudiarabien),
SU(Egypten), A4(Oman). Det var
bland de första fina öppningarna
under hösten. Tyvärr så var jag inte
hemma när det var fina öppningar mot
Japan.

Under en del andra öppningar så
har det blivit lite annat smått och gott
som 9G, EA8, D44, 4X,9H, JY, OD5
och CT3 bla.

Så kom då jul och nyår och vad skönt
att få lite ledigt. Hade faktiskt i och för
sig avgett ett lite väl förhoppningsfullt
nyårslöfte om att jag skulle köra ihop
till ett DXCC på sex meter under år 2001.
Så kom då söndagen den 30 och mån-
dagen den 31 december. Vill tala om att
lyckligare amatörradiodagar än dessa
inte förekommit i mitt amatörradioliv!
Vilka öppningar! Och långa!

Följande kom i loggen under de två
dagarna: FY(Franska Guyana),
FM(Martinique), FG(Guadeloupe),
YV(Venezuela), P4(Aruba), KP4(Puerto
Rico), TI(Costa Rica), VP2V(British Vir-
gin Isl.), VP5(Turks & Caicos Isl.),
CO(Kuba), KP2(US Virgin),
HK(Colombia), ZF(Cayman Isl.),
PJ2(Ned. Antilles), 9Y(Trinidad &
Tobago) och  C6(Bahamas).

Nu har jag långt ifrån kört allt som
var körbart.Utöver detta så vet jag de

här omkring som kört Jamaica, Hawaii,
Alaska, och Panama bla.

Förutom de här öppningarna så har
det blivit en hel del ”Jänkare” och
”Canadensare” i loggen. Har kört un-
gefär 100 stationer i Nordamerika som
resulterat i ca 20 US. States.

Totalt har det blivit 108 DXCC på 50
MHz och 441 rutor. Kör med en Ken-
wood TS570SG och 4 el Yagi. Inga
märkvärdiga saker som synes. Flera
amerikanska stationer har kört qrp,
mobilt och med enkla antenner som
vertikaler och dipoler.

Frågan är vad man skall sätta upp
för nya mål med hobbyn nu. Ett del-
mål är ju avklarat nu. Kan i alla fall ga-
rantera att radiointresset är på topp
och det lär nog bli nya djärva mål på
kortvågsbanden!

73´s CU de Marcus, SM7TZK

Bahamas på 6m är inte så illa /red

beroende på åt vilket håll han
beamar och vilken tidpunkter
det är på dygnet och dörför han
har ofta svårt att läsa svaga sta-
tioner.

Torsten hade förut callet
XV7TH men fick det nya callet
XV9TH juni 2000 då Vietnam de-
lades in i olika distrikt och Ha-
noi fick distriktsiffra 9. Som
XV7TH körde Torsten 11355
QSO under ca 9 år och som
XV9TH finns nu 1802 QSO i
loggen därav en del SVARKare.

XV9TH

XV9TH
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Contest

Denna test är väldigt hetsig. Det
gäller att ta strategiska beslut snabbt,
skall jag leta efter stationer eller skall
jag ligga på CQ. En stund för länge
av det ena utan QSO:n märks direkt i
slutresultatet.

För egen del började december-
testen med ett stort K V A C K! Jag
hade knappt tio minuter före testens
början tagit mig en frekvens på 40 me-
ter och hållt den fri genom att köra ett
vanligt QSO med den tysk. Två mi-
nuter innan start blev det svart i
schacket. En huvudsäkring hade gått.
Torkskåp, mastbelysning (jul-
dekorationen) och slutsteg på samma
fas blev för mycket. Efter ett raskt
byte av säkring missade jag bara tre
minuter av testen, pust.

Att köra contest och MT är något
vi i SVARK, Södra Vätterbygdens
Amatörradioklubb tycker är roligt.
Några av oss var med och körde för
drygt 20 år sedan, men med några un-
dantag är det först nu vi kommit till-
baka på allvar.

När det är som bäst är vi 6 stycken
som kör CW-delen. De som har varit
mest aktiva under året har varit
SM7BVO, SM7EH, SM7LZQ och
SM7N (SM7NDX). Under några tes-

ter har vi dessutom fått hjälp av SM7C
(SM7CFZ) och SM7FWZ.

Det har från början inte varit någon
medveten satsning, utan vi tycker helt
enkelt att det är kul att köra test. Att
det sedan har gått bra för oss, med
normalt tre bland de 10 bästa i varje
test, har gjort att vi medvetet gjort
upprop i  klubbtidningen och gjort
personliga ”påhopp”.

SM7BVO, Rolf i Huskvarna kör med
Kenwood TS-940S, inverted-V på 40
meter och 2x25m dubbelzepp på 80
meter. Rolf säger dessutom att TR-log
gjort att det dryga pappersarbetet
försvunit, men att nyckla med datorn
är något han aldrig skulle kunna tänka
sig.

SM7EH, Gösta i Taberg använder
en Yaesu FT-1000MP, dipol på 40 me-
ter och GP på 80 meter. Även Gösta

kör med TR-log och nycklar manipula-
torn för hand.

SM7LZQ sitter framför en Icom IC-746
och loggar på papper. Thorbjörns
FD4:a sitter på vinden i hyreshuset i
Huskvarna, med det korta benet ut till
ett träd. Thorbjörn är så flitig att han
även kör SSB-delen.

SM7N, Jan i Tenhult har en Yaesu FT-
920, GP för 40 meter och G5RV för 80
meter. Ett slutsteg Heathkit SB-200 an-
vänds också. Jan kör med TR-log fullt
ut. Jan säger att om det är någon som
tycker att jag verkar lite ”kort” under
test-QSO:na beror på att det är datorn
som nycklar. Benchermanipulatorn
finns beredd, men bara om det strular.

SM7NDX, Jan  (SM7N)

CW
inom parantes antal tester
Nr. Call                 poäng
————————-————
 1. SM3R      (11)  7.596
 2. 7S3A        (12)  7.529
 3. SM5NBE   (10)  7.288
 4. SM7N        (10)  7.008
 5. SM3X        ( 8)  6.553
 6. SM7BVO   (10)  6.461
 7. SM5ALJ    (11)  6.291
 8. SM2T        ( 9)  6.277
 9. SM7EH      (11)  6.003
10. SM3AVW  ( 9)  5.909

SSB
inom parantes antal tester
Nr. Call                 poäng
———————-———————-
 1. 7S3A          (12)  7.739
 2. SM5NBE    (10)  7.194
 3. 8S4Z          (10)  7.025
 4. SM7HSP    (12)  6.898
 5. SM5ALJ     (11)  6.223
 6. SM5DXR    (11)  6.004
 7. SM3R         (12)  5.893
 8. SM2T         ( 9)  5.871
 9. SMØWKA   ( 7)  5.720
10. SM7UDX   ( 8)  5.428

Prel resultat i klubbtävl. CW
Total.  Klubb         poäng
 —————————————
 1. SVARK
    53.587
 2. Jemtlands Radioamatörer
    52.011
 3. Gävle Kortvågsamatörer
    34.409
 4. Botkyrka Radioamatörer
    25.888
 5. Västerås Radioklubb
    22.212

I SSB-topplistan var SVARK ej
representerad

SSA Månadstest 2001

SSA-MT 2001 Prel resultat (källa SM3CER Contestservice)

SM7EH och SM7BVO -  "CW-contesters"!

Delvis eftertryck från QTC 2002:1

Denna artikel kom till efter att det
började luta åt att SVARK tar hem
klubbtävlingen i CW-delen på
Månadstesten. Månadstesten är en
tävlingen under en timme en söndag
i månaden på 40 och 80 meter. Man
skall köra så många stationer i så
många län som möjligt.
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DX

En helt vanlig helg...nästan

Förra helgen kom VP8THU i gång
från South Sandwich Islands. De här
öarna tillhör Storbritannien och lig-
ger i närheten av Antarktis.

Man höll till vid Thulebasen, en gam-
mal valfångststation. Thulebasen lig-
ger på Thule Island, som är en vulkanö
längst söderut bland öarna. 1775 sa Ja-
mes Cook ”This is the most awful place
in the world”.

Några av operatörerna på denna ex-
pedition var där 1992 och körde som
VP8SSI. Tydligen gillade de klimatet
som sägs vara ”Polar Wet” enligt en
website om öarna. Det kan väl inte vara
för att det är så illa kul att köra radio?

När det är en DX-pedition på gång
från något land man inte har loggen, så
vidtar rastlöshet och stressfaktorn åker
upp en hel del. Man åker motvilligt he-
mifrån under den tid på dygnet som
det går bäst att köra landet i fråga.
Denna lördag var vi under förmidda-
gen på Barnens Vasalopp på IKHP i
Huskvarna. Hanna (snart fyra år) åkte
en kilometer på skidor och fick både
medalj och snöstjärna när hon kom i
mål. Efter middag hos SM7OGD med
XYL (Hannas farfar och farmor) åkte vi
hem.

Väl hemkommen så kastar man sig
över radio och kontrollerar raskt DX-
spottarna från DX-clustern. Mycket
riktigt, VP8THU var rapporterade på 28

MHz CW. På med slutsteget
och börja ropa. Var lyssnar han
någonstans? Finns det någon
logik i hur han lyssnar? Efter
ett tag hör man SM SM? Man
har varit med för många gånger
om detta, det är säkert någon
annan SM-station. Jag kör mitt
call två gånger och väntar…
SM7NDX 599. Fantastiskt! Jag
har kört ett nytt land.

På eftermiddagen gjorde vi
som vi brukar på lördags-
eftermiddagarna, åkte och ba-
dade i Norrahammars Simhus.
Efter bad och bastu var både
rastlöshet och stress borta, men

det kanske går att köra expeditionen
på något annat band? Just det, se-
nare på kvällen så fick jag dom på 14
MHz CW och på söndagskvällen
även på 21 MHz.

Senare på söndagskvällen fastnade
jag framför radion till efter midnatt.

Jag ropade på 14 MHz SSB samtidigt
som jag försökte köra dom på 10 MHz
CW med andrastationen. Inget resul-
tat den här kvällen. På måndagkvällen
försvann någon timme på nytt då jag
försökte köra på 10 MHz. På detta
band har jag inget slutsteg och an-
tennen är en dipol. Det är alltså lite
svårare till skillnad mot 5 elements tri-
bander och 600 W på de redan körda
banden.

På tisdagsmorgon var VP8THU rik-
tigt starka på 10 MHz. Tydligen lyss-
nar stationen exakt 5 kHz upp, utan
att sprida ut den lilla pileup som var.
Efter tre försök var det över. Denna
gången var det lika lättkört som en tysk
på CT3, Madeira.

Nästa söndag skall de komma igång
från South Georgia. Jag har kört detta
land, men har inte lyckats att få något
QSL. Vi får se vad som händer…

SM7NDX, Jan

The islands lie approximately 1,000 km east of the Falkland Islands.
Grytviken, on South Georgia, was a 19th and early 20th century whaling
station. The famed explorer Ernest SHACKLETON stopped there in
1914 en route to his ill-fated attempt to cross Antarctica on foot. He
returned some 20 months later with a few companions in a small boat
and arranged a successful rescue for the rest of his crew, stranded off
the Antarctic Peninsula. He died in 1922 on a ubsequent expedition
and is buried in Grytviken.
Today, the station houses a small military garrison. The islands have
large bird and sealpopu-lations and, recognizing the importance of
preserving the marine stocks in adjacent waters, the UK, in 1993,
extended the exclusive fishing zone from 12 miles to 200 miles aro-
und each island.

South Sandwich islands
The most awful place..
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Det kom ett bidrag på digital väg.  Som sig bör på CW - 28 MHz!

~ = DU SOM GILLAR TELEGRAFI, KOM MED I FRO
TRÄNINGSNÄT =
JAG HAR KÖRT FRO MILITÄRRADIOTRAFIK UNDER
MÅNGA ÅR OCH TYCKER DET ÄR MYCKET INTRESSANT
OCH KUL. KRAV ÄR ATT VARA MED I FRO OCH FÅ
TILLGÅNG TILL FREKVENSER UTANFÖR
AMATÖRBANDEN OCH ATT BEHÄRSKA TELEGRAFI I
MINST 40-TAKT. VI ÖVAR TELEGRAFI GENOM
TRAFIKMETOD CW HÅLLER VI KUNSKAP OCH
FÄRDIGHET VID LIV.= FÖR MERA INFO, RING 036-
67057
73 DE SM7ERE / KURT + @

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 - 2001 samt detta
nummer finns arkiverade.

red.

Redaktörn's svar till
Östen -DQC

Eftersom ingen otroligt nog gett
Östen på "nöten" för hans insändare
i förra numret, får väl jag skriva några
rader...

Att det ofta är svårt att köra med en
motstation som kör QRP håller väl de
flesta med om. Och jag vill nog gärna
ha diplom för de jag kört. Jag körde
en gång en indier från klubben som
körde 3W och enkel dipol på 40m. En
bedrift att höra honom. Hade troligen
inte gått utan 3-el beamen...

Att han själv upplevde en
tillfredsställelse i detta kan man nog
inte förneka.... men det var klubbens
antenn och mina öron som gav
resultatet, hi! Och jag var stolt över
det QSL som sedan dök upp, det var
ju min förtjänst..

Men det är förstås ganska kul att
köra QRP, för jag har ju oxo provat..Att
köpa en färdig QRP-rigg eller att dra
ner effekten på ordinarie station är väl
ingen större bedrift, men denna indier

hade troligen byggt något egen-
händigt av enkla surplusgrejor, och då
kan man förstå att detta var något extra
för hans del.

Östen påstår att till "riktig"
amatörradio hör inte FM-trafik med
handapparat, eller sambandstrafik!
Detta har jag inte riktigt förståelse för,
vad är skillnaden mellan att sitta och
bubbla på 80m SSB, där nästan allt i
antennväg fungerar, mot att snacka
över en repeater? Är det apparatens
storlek och trafiksättet som gör att det
blir "riktig" radio. Jag trodde att det
var själva kontakten som var viktig.
Då kan vi väl också räkna med
"frukostklubben" på 80m till icke-
amatörskaran... fast det blir nog ett
fasligt liv om man skulle nämna något
sådant! (Östen vågade nog inte skriva
detta, hi..)

Radiosamband.
Jag funderar över om Östen själv

deltagit i något s. k. radiosamband...
Vad som kan krävas på ett samband är
ofta något över det vanliga. Noggrann
planering, kunskaper i trafikteknik,
vågutbredning, diciplin är viktiga

http://pages.cthome.net/n1mm/

Källa SMØFOB / SKØCC

Fritt contestloggprogam

saker att tänka på.
Inte minst improvisationsförmåga då

saker måste lösas snabbt. Det måste
helt enkelt fungera. Jag har varit med
så många gånger själv, att jag vet att
man inte kan ta detta med en
klackspark. Och trafiken kan vara minst
lika intensiv som i en Contest.

Även om jag finner stort nöje i att
sända 59 eller 599 till VK9, tycker jag
att kontakten med närliggande eller
passerande amatörer är en viktig del
av hobbyn. Hur skall man kunna få
någon gemenskap eller samman-
hållning om alla isolerar sig i sitt lilla
fack. Just kontakten med folk, nära eller
fjärran är det som inspirerar mest.

Nu tog jag visst i ordentligt. (Jag
blev ju lessen, för jag har själv just
köpt en ny handapparat, hi!) Kul att
du skrev Östen, synd att ingen mer
hakade på debatten...

Tack Östen för allt ditt jobb med
DXCC-ansökningar och allt annat du
hjälper amatörkollegorna med!

Väl mött på QRP - lågeffekt FM!

De SM-NOLLÅTTAN /FDO

Nästa SVARK-nytt utkommer till
sommaren. Om det nu har någon
verkan, ber jag er ändå att fundera på
vad ni kan bidra med, skriv gärna ihop
något redan nu så tar jag hand om
detta. Lite mera bilder önskar jag oxo,
tidningen blir ganska trist utan bilder.

73 väl mött - de SMØFDO - Lasse!
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Annonser

ANNONS

Köpes:

Yagi för 50 MHz, 3 element eller fler.

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

Mässingskavitetrar till DB6NT
3 och 6cm-transverter med 144 MHz
mellanfrekvens.

 Mått för 3 cm: diameter 18/16 x 8
inv. 11,5 utv. Diameter är samma för
6 cm men 13 inv. och 15 utv. M4-
gänga.

Pris: Sats om 4 stycken för 3 eller
6 cm = 100:- + frakt.

Parabol 80 cm, mikrovågshuvud
(10,0), 1m Al-rör samt 2 st fäst-
klammer, 10 m kabel med kontaker.
Sitter uppsatt sen c:a 4 år, fungerade
sist den användes. Säljes i befint-
ligt skick. Prisidé: 250:-.

Fredrik SM7UGE,

 sm7uge@swipnet.se,
 tel: 036-100 153.

ICOM IC-726, kortvåg + 50 MHz,
Pris: 6500:-

10-pack disketter DS-DD 720kb i ny
obruten inplastad förpackning. Det går
utmärkt att borra hål i kanten och for-
matera till 1,44 Mb!! Väldigt bra som
backupdisketter, etc.
Pris: 5:- / 10-pack. .

RAM-minne SODIMM, 2 x 64 Mb,
till bärbar dator Dell Inspiron,
fabrikat IBM, likvärdigt t.ex ’Kings-
ton KTD-INSP/64’, Pris: 350:- / st =
700:-

 sm7uge@swipnet.se,
 tel: 036-100 153.

Köpes:
19" rack, gärna golvmodell i fullhöjd.
Ronny / SM7FWZ    036 - 92676

En annons i SVARK-nytt´s
prylbörs är gratis för
medlemmarna!

Till salu

Hamannons

Ge ett bud: Men ta i lågt för
annars är det risk att du får
sakerna!

Aktiv antenn
Robust aktiv antenn från Telecom
Lund, marinvarianten

Yaesu YS500
SWR-instrument för 2m och
70cm

Bordsmick
Sadelta-mick med eko och
rogerbeep. Kul leksak!
Hör av er till SM7TZK,

sm7tzk@svessa.se vid intresse.

Medlem i SSA? Föreningen Sveriges Sändareamatörer

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

1 års medlemsskap:

18 år och äldre 390:-
Till och med 17 år 200:-
Familjemedlemskap 240:-

Familjeavgift gäller då flera i familjen på samma adress är medlemmar. 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  gäller,  samt
ev signal, namn, adress o Tel-nr. Uppgifterna ligger till grund för ny-
tryckningen av SM-callbook.

SKÄNKES
Jag har städat bland mina gömmor och
har hittat ett antal gamla nummer av
SSA’s medlemstidning QTC. Jag
skänker dessa till den som vill ha dem.
Det kan kanske vara något för de som
nyligen börjat med vår hobby -
läsningen är ju ”gratis”...

QTC 1997, Endast nr 1
QTC 1996, Komplett förutom nr 5 och
12
QTC 1995, Komplett förutom nr 10
QTC 1994, Komplett
QTC 1993, Komplett förutom nr 1 och 8
QTC 1992, Endast nr 4, 5, 6

Den som vill ha allt eller delar får
komma och hämta dem hos mig på
rosenlund i Jönköping eller i SVARK’s
klubbstuga på Vissmålen i Huskvarna
en tisdagskväll.
 sm7uge@swipnet.se,
 tel: 036-100 153.
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AMATÖRRADIO - 2002
Introduktion

Tisdagen den 12 februari, kl 1830.

Information och anmälan. Vi tar upp beställningar på kurslitteratur så att
deltagarna kan plugga på egen hand fram till kursstart.

Utbildningspaket - Böcker + CD-skiva kostar 250 kr.

Veckoslutskurs på SVARK

Två hela helger, 23-24 februari samt 16-17 mars.

Teknik för amatörradiocert klass 2. Teori och praktiska övningar. Kursen
kommer att avslutas med certifikatprov.

Vi kommer att hålla till i SVARK:s klubbstuga på Vissmålen i Huskvarna.

Avgift 200 kr (skolungdom 100 kr) och medlemskap. Litteratur se ovan.

Anmälan och info:

SM7UGG Stefan 036-34 03 27 sm7ugg@svessa.se
SM7NDX Jan 036-39 02 50 sm7ndx@svessa.se

Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb
Vissmålen
Box 2035
561 02 Huskvarna


