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SVARK 2003
Södra Vätterbygdens
Amatörradioklubb

Anropssignaler o tillstånd

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

Klubbstationssignal, SK7AX
SM7HCW Olof

Styrelsen

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

Ordförande:
SM7NDX Jan Eliasson
036-39 02 50, sm7ndx@svessa.se
Vice ordförande:
SM7LZQ Thorbjörn Hultman
036-14 03 95, sm7lzq@svessa.se
Kassör:
SM7HCW Lars-Olof Rosell
036-17 60 81, sm7hcw@svessa.se
Vice kassör:
SM7WUN Jonas Lundgren
036-18 74 06, sm7wun@svessa.se
Sekreterare:
SM7UGO Magnus Peterson
036-911 62, sm7ugo@svessa.se
Ungdomsledare:
SM7UGG Stefan Augustsson
036-34 03 27, sm7ugg@svessa.se
Suppleant:
Vakant
Suppleant:
SM7VHK Mikael Dahlén
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, SM7FWZ Ronny
Lotteri:
SM7LUD Anders
QSL-kort:
SM7HCW Olof
SM7EH Gösta
Samband:
SM7NTJ Lorenz
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Repeater R6, 145.750 MHz
SK7RGI "Gubben"
QTH: Taberg, 1 mil söder Jönköping
SM7FEJ Lars

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

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

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: SM7EQL
Bengt Falkenberg
Blomstervägen 6
225 93 LUND
046-247342

sm7eql@svessa.se
vDL7: SM7TZK
Marcus Johansson
Faster Elisabeths väg 10A
291 62 Kristianstad
044-21 20 14
sm7tzk@svessa.se

Artiklar o bilder mottages via email. Diskett eller CD går också
bra. Disketten skall i så fall vara
formaterad för PC. Eventuella inscannade bilder skall helst vara
sparade som jpg, gif, mm. Om bilder ej finns på diskett så kan jag
scanna dom.
Eventuella annonser från företag
mottages enligt överenskommelse,
redaktionen kan stå för tillverkningen för en mindre kostnad. Ring
för prisförslag.
Radannonser är för medlemmarna
i SVARK GRATIS!!!
Eftertryck ur tidningen är tillåtet
om källan anges.

SVARK's hemsida
Webmaster:
SM7XUF, Göte Lindström
sm7xuf@svessa.se

SVARK's hemsida

surf.to/svark
SVARK-nytt nr 3 - 2003

Sidan tre

Introduktion för
nya kortvågsamatörer

SAC-contest 2003
SK7AX
SAC är planerat till kommande helg.
CW startar lördag kl 12 UTC och pågår
i 12 timmar.
Det kommer köras med tre stationer i
multi-single-klassen.

Lördagen den
8 november kl 9-17 på
SVARK
Vissmålen

En station som ligger som "runner"
(ropar CQ) och två som jagar multiplar.
Runnern ligger på det bandet där
chansen till störts rate (antal QSO per
timme) är.

Under sommaren har telegrafikravet för trafik under 30 MHz avskaffats internationellt och kommer
troligen att tas bort i Sverige runt
årsskiftet..
Enkelt utryckt innebär det att alla
med tillståndsklass 2 får köra kortvåg någon gång efter årsskiftet.

Redan engagerade är de gamla testrävarna SM6BGA och SM6FKF
(operatörer på SK6M). Fler operatörer
behövs.

Vi kommer därför att den 8 november ha en introduktion för dig som skall ge dig
ut på kortvågen.
Vi börjar klockan 09.00 och håller på till klockan 17.00. Kostnaden är 100 kr
inklusive lunch och fika.
Anmälan till SM7NDX senast den 31 oktober. SM7NDX, Jan
PROGRAMPUNKTER
lö-sö 20-21 september. SAC CW (se
sep annons)
tisd 23 septemberr
DXCC. SM5DQC kommer att kolla
SVARK:s QSL-kort för endorsment
Även nya ansökningar. Alla är
naturligtsvis välkomna, inte enbart
SVARK-are.
lörd 27 september
Rallysamband. Norrahammar/Gränna
motorklubbar.
Anmäl ditt intresse till styrelsen!
lö-sö 25-26 oktober CQWW contest
SSB (se sid 7)
lörd 8 november
Introduktionskurs kortvåg (se sep
annons)
tisd 11 november 1900 Föreningsmöte
(se kallelse)
lö-sö 22-23 november. CQWW
contest CW.
tisd 16 december 19.00. Luciafirande
på SVARK. Tag med familjen!

Hör av dig! Eller kom till klubben och
kolla läget och lyssna.
NDX - Janne

Kallelse till Föreningsmöte
Du kallas till föreningsmöte tisdagen den 11 november kl 19.00 på SVARK.
På programmet: Kommande aktiviteter mm. Var med och diskutera klubbens
angelägenheter.
Alla välkomna!

Du vet väl att du kan
prenumerera på
Bingo-Lotter?
Du får dessa bekvämt hemskickade i
brevlådan var 4:e vecka och betalar
direkt till SVARK’s postgiro!
Meddela mig hur många du vill ha
varje vecka så skickar jag dem på posten tillsammans med ett inbetalningskort. Du kan givetvis avbryta din prenumeration när som helst genom att
meddela mig.

Kontakta: SM7UGE
Fredrik Elversson
Tel: 036-100 153
e-mail: sm7uge@spray.se

Vinn en Bingo-Lott!
Skaffa en ”prenumerantkund” åt
SVARK och få en gratis Bingo-Lott
som tack för hjälpen! Meddela mig
kundens namn och adress samt hur
många lotter som önskas varje vecka
så skickar jag dem på posten tillsammans med ett inbetalningskort.
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Klubbsidor
Silent keys

STUGVÄRDAR på SVARK

Den här gången har vi mest tråkiga saker på klubbsidan. Tre medlemmar
har lämnat oss. När en välbekant klubbkamrat plötsligt är borta, blir det
svårt att fatta och acceptera. Våra tankar går till de anhöriga och de som
hade en nära kontakt med vederbörande.

Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

SM7FON, Börje AX
Börje jobbade som radio och TVtekniker i unga år men ville senare förkovra sig och började läsa. Han gick 4
årigt tekniskt gymnasium i Jönköping
och tog ingenjörsexamen 1974 med
mycket goda betyg. Efter avslutade
studier jobbade Börje på SAAB i Jönköping som kontroll och komponentingenjör.
Som radioamatör var Börje alltid
mera intresserad av den tekniska biten än att köra radio. Han provade ofta
nya riggar och antenner men hördes
sällan på banden.

SM7UJR, Christer Green

Christer och hans fru Helén rycktes
plötsligt ifrån oss i en tragisk motorcykelolycka.
Christer sökte ständigt nya
utmaningar och hade många fritidssysselsättningar. Olyckan inträffade
bara några dagar innan han skulle resa
till Danmark för att flyga hängglidare.
Han hade några veckor innan erövrat
sitt certifikat och såg mycket fram emot
resan.
Christer tog sitt C-cert 1992 och har
sedan dess varit flitigt på 80 m CW.
Han körde enbart CW på kortvågen
men på repeatrarna i Jönköpingstrakten kunde man ofta höra hans röst.
Men redan långt innan han fick sin
licens var han mycket aktiv på 27 MHz.
Han var också en aktiv sportdykare
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Börje var medlem i SVARK men det
var inte så ofta vi fick se honom på
klubben. Däremot läste han alltid
SVARK-Nytt noga så han var alltid
välinformerad om vad som hände på
klubben. När det var dags för loppmarknad på klubben ringde han ofta
och ville skänka prylar.
Tack Börje
SVARKs Styrelse
c/o Olof / SM7HCW

och var ofta ute och dök tillsammans
med kamraterna i Jönköpings Dykarklubb. Han skaffade också nyligen
en segelbåt som han hade i Vättern.
Hela sitt yrkesverksamma liv har
Christer varit yrkesförare. Som 16åring tog han MC-kort och har sedan efterhand byggt på sitt körkort
med alla behörigheter. Han har kört
budbil och taxi i Stockholm, lastbil
med släp över hela landet samt linjebuss i Jönköping.
Våra tankar går till Christer och
Heléns son, 11-åriga Alexander som
ofta fick följa med sin pappa på alla
spännande äventyr.
Vännerna SVARK och Radioklubben CQ i Vimmerby
Gm SM7VRJ och SM7TOG

Medlemsantalet minskar..
Sex medlemmar har strukits på grund
av utebliven betalning:
IHA, SKM, SXS, TZK och Göran
Wärnklint
Inga nytillkomna.
Vi är nu 151 medlemmar.
När värvade DU en medlem sist?
.

23 sep SM5DQC Östen
30 sep SM7XUF Göte
7 okt SM7OVE Ove
14 okt SM7HCW Olof
21 okt SM7WUN Jonas
28 okt SM7EH
Gösta
4 nov SM7WUM Jonathan
11 nov SM7OGD Håkan
18 nov SM7NDX Jan
25 nov SM7UGO Magnus
2 dec SM7RIN Ingemar
9 dec SM7LZQ Thorbjörn
16 dec SM7UGG Stefan

SM7NSP Kennert Puke
En eldsjäl har lämnat oss.
Kennert var aktivt med och ryckte
upp klubben i början och mitten av 80talet. Han var en av de som kunde ta
egna initiativ.
Han var drivande när det gällde att
göra ett byggrum/verkstad på klubben.
Renovering och snickeriarbete när det
gällde telegrafisal/lektionsrum var till
stor del hans förtjänst.
Kennert var under ett antal år
sekreterare i SVARK, och var den som
tog initiativet till SVARK-nytt och var
också redaktör de första åren.
Lotteriförsäljning och radiosamband
var några saker som han intresserat
deltog i.
Han var även aktiv i Jönköpings
vandrareförening, och under ett antal
år hade klubben radiosamband och en
matkontroll på klubben vid den årliga
vandringen.
Hans sjukdom kom plötsligt, och
plågade honom under ett antal år och
då blev det inte längre lika många
besök på klubben. Men intresset fanns
där hela tiden.
Tack för ditt engagemang!
/SVARK gm SMØFDO

Red. rader
Denna tidning blev lite tunnare än
vanligt. Jag saknar främst artiklar
från ER medlemmar. Ett önskemål är
också en och annan teknisk artikel
med någon enklare byggbeskrivning,
tekniska tips, kanske någon har testat
en rigg eller något annat.
Nästa nummer utkommer den 2
december. Senast 25 november vill jag
ha ditt bidrag! /FDO
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Ledare

Ordföranden har ordet
Nu är det snart dags att på nytt krypa in i schacket efter den
härliga sommar vi haft. Denna sommar har jag faktiskt jobbat
några kvällar med en 3-bands dipol för WARC-banden. Denna
antenn är 3 dipoler med gemensam matning. Jag kompletterade min dipol för 10 MHz och fick denna skapelse. Den är inte
vacker, men fungerar fint.
I slutet på sommaren bildades Swedish Heathkit Club av
SM7BUA och SM7CFR.Klubbens syfte är att uppmuntra användandet av Heathkitutrustning på amatörradiobanden. Raskt
blev jag själv medlem, trots att jag bara hade en antennomkopplare och en konstlast som det står Heathkit på. Det
står en sändare DX-100 i garaget, men den aktiveras bara sporadiskt. Jag fick efter några veckor tag på två transceivrar, en

Janne vet också hur målarfärg luktar.. /red

HW-101 och en SB-102. När jag har kör CW på SB-102:an är
jag tillbaka drygt 20 år igen. Ni nya amatörer eller ni som glömt,
måste uppleva lukten av varma rör!
Under sommaren har även telegrafikravet avskaffats för att få
köra amatörradio under 30 MHz. Detta är en positiv nyhet (för
en del). För SVARK innebär detta att vi kommer avvakta nya

bestämmelser innan vi har någon ny teorikurs. Att det
inte blir någon telegrafikurs till hösten är väl rätt självklart. Vi kommer dock att ha en introdutionskurs den 8
november för nya korvågsamatörer.
På klubben har vi under våren och sommaren skrapat
och målat på huset.
Dessutom har roton i stora masten lagats. Ett stort tack
till alla som varit med!
/SM7NDX, Jan

Bolmen fieldday, sommaren
2003
SVARK var väl representerade vid detta stora meeting
i närheten av Ljungby.
Som vanligt hölls en femkamp mellan olika klubbar.
SVARM´s lag vann denna tävling i år.
Vandringspriset i form av en Swedish Key tillföll
SVARK för första gången.
Grattis!

Vandringspris.
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Janne NDX mottar priset för klubbens räkning.
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DX

SK7AX Aktivitet.
Av SM7EH/Gösta
Efter en helt otroligt fin sommar,
ur vädersynpunkt sett, har det nu börjat bli lite höstlikt ute. När all svamp
och alla blåbär och lingon är plockade,
och vår klubbstuga förhoppningsvis
har blivit målad, så skall vi börja att
köra Radio för hela slanten.
Aktiviteten på SK7AX har väl inte
varit på topp den sista perioden vilket
väl har sin förklaring i, dels det fantastiskt fina vädret vi har haft, vilket inte
direkt gynnar hamradio, dels har
konditionerna tidvis varit så långt ner
i botten som det går att komma (min
personliga bedömning). En ytterligare
bidragande orsak är att rotorn i den
stora masten för 7 och 14 MHz varit
trasig hela sommaren.
Nu börjar det bli ”radioväder”,
konditionerna har bättrat sig och
rotorn är på plats och fungerar fint. Nu
får vi hoppas att det skall strömma in
fina DX i SK7AX logg.
Expetitionen till Marquesas Island,
TX4PG, som vi skrev om i förra numret, körde ju HCW i ”sista minuten”.
QSL-kort har anlänt, och SK7AX har
nu samtliga ”länder” körda och verifierade.
I början av juni var Baldur, DJ6SI,
ute igen på en liten tripp. Den här
gången var det Somalia och callet var
T5X. Han finns nu i loggen på 3 nya
”bandland”, 10, 18 och 24 MHz. Baldur brukar var 100% på att skicka QSL,
så de kommer säkert.
Just i skrivande stund har Roger
(G3SXW) och Nigel (G3TXF) avslutat
en expedition till Micronesia, V63. De
var QRV från två olika IOTA-öar De
hamnade i loggen på 7 och 10 MHz.
Call: V63/G3SXW och V63/G3TXF.
Ytterligare ”Raringar” i loggen.
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4W1BK
4W3CW
4W3DX
VQ9TP
AP2IA
9V1WW
OD5NH
XW1IC
A61AJ
JY9NX
A22FV
6K2BYF
7P8NN
5Z4FM
3B9ZL
3DA0SV

East Timor
-”-“Chagos Islands
Pakistan
Singapore
Lebanon
Laos
United Arab Emirates
Jordan
Botswana
South Korea
Lesotho
Kenya
Rodrigues Island
Swaziland

Vad vi kan se fram emot:
DS4BHW kommer att vara aktiv till
2005 från en ö i South Korea (IOTA
AS060), QSL via HC.
D2U, Angola. Aktiv på alla band
fram till 040229. QSL via CT1BFL.
På Antarctic finns flera stationer
aktiva, t.ex. :
En tysk station med signalen
DP1POL till 031130, (IOTA AN016).
QSL via DL1ZBO.
Från Argentina kommer LU1ZA att
vara aktiv till 031130 från IOTA
AN008, QSL via LU1DXU.
LU1ZV kommer att vara aktiv från
IOTA AN016, till 031130. QSL via
LU1DXU.

Till c:a 040115 kommer 8J1RF att vara
aktiv från 10 till 30 meter, QSL via JAbyrå.
En station från South Korea, D88S,
kommer att vara aktiv från South
Shetland Islands till 031130, (IOTA
AN010, QSL via DS4CNB.
JD1/JM6DZB kommer att vara aktiv
året ut från Iwo Jima, en ö som tillhör
Minami Torishima (IOTA AS030). QSL
via HC.
13/9 – 21/9 aktiveras Ghana av G3XAQ
med signalen 9G5XA. QSL via HC direkt eller via byrå.
13/9 – 27/9 kommer G3SWH att köra
från Madagaskar med signalen 5R8HA
(IOTA AF013). Från den 22 september
kommer han att köra från en ö utanför
huvudön (IOTA AF019). Endast CW
på 10 – 40 meter. QSL via HC.
16/9 – 23/9 kommer G4IRN att höras
från Mayotte Island med signalen FH/
G4IRN
(IOTA AF027). QSL via HC.
17/9 – 28/9 kommer DJ7RJ att vara aktiv från Tokelau Island, ZK3. QSL via
HC.
Ett gäng tyska amatörer skall aktivera
Austral Islands (IOTA OC152) 18/9 –
03/10 på 6 – 80 meter. QSL via byrå/
respektive HC.
27/9 – 10/10 blir det Annobon Island,
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3C0A, 3C0F, 3C0R och 3C0V kommer
att vara QRV dygnet runt med två stationer på 6 – 160 meter. QSL via DJ9ZB.
30/9 – 17/10 kommer några tyska amatörer att köra från Myanmar (Burma)
med signalen XZ7A Fyra stationer från
två olika QTH, 6 – 160 meter.
(www.qsl.net/dl7df/).
W7UG och K7ZZ åker till Palau 1/10 –
7/10. IOTA OC009. Signal T88XZ. QSL
direkt till K7ZZ.
7/10 – 17/10 är de QRV från Micronesia
och ön Yap (IOTA OC012) med callet
V63ZT. 10 – 80 meter. QSL direkt till
K7ZZ.
20/10 – 28/10 kommer signalen 5J0X
att höras från San Andres Island
(IOTA NA033). (www.geocities.com/
hk02003/
19/11 – 1/12 kommer en stor IOTAoperation från Tunisia med signalen
TS7??
Ön heter Kerkennah Islands AF073.
Mer info kommer på www.qsl.net/
ts7n/
23/11 – 7/12 kommer ett stort team till
Eastern Kiribati med callen T32KV och
T32MP. 10 – 160 meter. QSL till
respektiva HC. Fler T32-call väntas tillkomma.
Lycka till och 73s de SM7EH/Gösta.

SVARK´s skrytvägg.
Alla DXCC-diplomen är uppsatta på
en vägg i shacket på klubben.
Här finns alla banden 160 - 10 m
(förutom 10MHz som kommer senare i
höst), mixed, CW, SSB samt 5 bandsDXCC.
FDO som var med och klädde
väggen.

Produktnytt - inför testen?
Det är inte bara jänkare och japaner som kan bygga riktiga slutsteg!
Detta är ett nytt danskt slutsteg.
Frequency range: 10-160 m + WARC
Drive power: Max 60 W
Maximum output power: 1.5 KW (100% duty
cycle)Dimensions (W*H*D): 445*200*430 mm
Weight: 35 Kg
Manufactured: Denmark, 2003
Danamp Millenium
Other: RS-232C
Tubes: 2 x GU74B/4CX800A
tetrodes
Prisklass runt 4000 EURO
Liknande modell finns duoband
50+144 MHz
Källa www.rigpix.com (sm0ofv)
och www.danamps.com
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CQWW DX Contest SSB
2003
för gamla och nya operatörer
Detta är en stor tävling som går lördag/söndag den 25-26 oktober och varar i 48 timmar. Den går på de traditionella kortvågsbanden 28, 21, 14, 7, 3,7
och 1,8 MHz. Man utbyter rapport och
zon t.ex. 59 14.
Vi tänkte köra från SK7AX och
denna gång aktivera så många medlemmar som möjligt. Vårt mål är inta att
vinna utan att HA ROLIGT och känna
en SOCIAL GEMENSKAP.
Här kan nya och gamla operatörer
hjälpa varandra där t.ex. den ene sköter mikrofonen och den andre loggar.
Här skall vi köra lugnt och inte stressa
och låta nya operatörer känna på hur
skoj det kan vara att köra test. Det är
första gången som vi provar detta på
SK7AX och vi hoppas att det blir
många som kommer att deltaga.
Vill du vara med så kontakta mig eller Janne / SM7NDX så sätter vi upp
dig på listan.
Olof / SM7HCW
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Jobb
Husmålning

I år var det dags
för nymålning
av klubbstugan.
Målsättningen
var att färdigställa två sidor
detta år.
Ett antal medlemmar har välvilligt ställt upp.
Varm och fin
sommar, perfekt
WX för detta.
Stora ytor att bearbeta.

VCW hanterar penseln med stil.

Så här lite återstår av målandet, lite längst upp på gaveln och
kortsidan. Styrelsen tackar alla som ställt upp med att skrapa
och måla.

UGO tvättar hus (och overall?)

Mastfixning

SM7BLM Göte har fixat
nya handtag till vår frys
och kyl. Handen tillhör
dock SM7HCW.

Objudna gäster.
Efter att de grävt sönder
vår gräsmatta fångades
dessa mysdjur.

En sommarkväll var det dags för översyn och uppsmörjning av VHFrotorerna. Magnus UGO jobbar med glada tillrop och kommentarer
från oss övriga!
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Mast

Masten uppe hos FEJ

Kranbilen lyfter lätt masten i ett stycke
Idag 26/8 hade jag bestämt att kranbilen skulle komma ca klockan 1000.
Jag hade tänkt att mentalt förbereda
mig så jag åkte ut straxs innan 0800
och döm om min förvåning, det blev
kö på min lilla skogsväg, kranbilen
körde framför mig..
Med andra ord pang på rödbetan
direkt. Efter lite tittande var han skulle
stå samt var stropparna skulle läggas,
LYFT.
Det hela gick lungt och städat till
men när mastfötterna skulle passas in
tog det emot , masten skulle roteras
ca 60 grader så att stegen kommer åt

Klart för räckviddsprov!

nordväst. Kranföraren fick hoppa ut
och hjälpa till att vrida, sedan var det
bara för mig att styra lite. Mastfot ett
(sydöstra) lite lätt knyck med spettet.
Nummer två (sydvästa) passar som
handsken. Dessa två hade nu fått
muttrar så det inte kunde halka ur. Den
sista (norra) passade utan problem
men masten lutade lite så jag hjälpa
masten att räta på sig genom att dra
med muttern. Jag vred med nyckeln
lite sedan kunde jag ta med fingrarna
tills masten gungade tillbaka, så två
gånger sedan smög den sig själv på
plats.
På nu med alla muttrar och dra så
det fäster. Klättra upp i masten
(löpandesäkerhetssele från SM7GYZ,
TACK), 8 meter… jag har glömt hur
jobbigt det är att klättra, 12 meter ….
pustar , pustar…. 15 meter phu........
lossar stroppar från kroken. lossar
stroppar från masten och kaster ner.
Klättrar ner , måste lugna mer mig ,
man är inte 20 år längre.
Detta tog en timme. Vinkar av kranföraren. Kopplar in radion och testar
SWR , helt perfekt. Testar repeaterkanaler, hör tyskar, danskar, måsta
vara lite conds kör första QSO med
Borås och sedan hittar SM7LZQ mig
vi kör direkt på 550
Nu börjar det egentliga arbetet: För
det första med att fylla igen spåren i
gräsmattan efter kranen, ca 10cm
djupa. Apparathuset ska på plats.
Ström och larm ska in i kuren. Kortvåg-
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SM7VKV ”måste” kolla utsikten, här
på ca 20meter, på väg upp till toppen som han nådde på 31 meters höjd

santenner ska tillverkas för att sedan
hissas upp i de linor som nu finns , ett
på varje mastben.
Som de flesta vet är jag ingen storfräsare på kortvåg men vad gör det ,
man ska ju ha kul.
För er som har internet finns lite bilder
på
http://BACK.TO/SNUBBEN
---SM7FEJ—

VKV längst upp. 31 meter!
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Aktiviteter
Höka Mosse
Huskvarna

Stationer och annat fick täckas över när en regnskur kom.
NTJ Lorenz, NFB/Xv9TH Torsten och VHK Mikael. Torsten var hemma
på sin årliga semester från Vietnam.

Fieldday

EH Gösta har tagit plats vid
stationen.

SVARK:s traditionella fieldday ägde rum en lördag i juni på torpet Hökamosse, ovanför Öxnehaga i Huskvarna.
Denna dag bjöd på både sol och regn. Lite problematiskt att sitta ut med
radion när himlen öppnade sig, men det gick det också. Det blev inte så många
QSO:n i loggen, inte heller var antalet besökande SVARK:are alarmerande stort.
Vi som var där trivdes i alla fall.
SM7NDX, Jan

Grillkväll i det gräna.

De ä så härlit i solen. Albin Eliasson undersöker
allt spännade i gräset.

10

Det är en underbar kväll att grilla och äta tillsammans.
Under sommaren har det varit dels grillning, samt en
kräftskiva.
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Annonser
Signal/Rotorkabel
köpes

Säljes

6-ledare, 2 st längder om ca
75m vardera. Skall klara någon
ampere.
Mångledare för övervakning och
styrning, behöver ej klara någon
hög ström. Flera längder om ca
75m.
Alla svar beaktas.

2 st Nokia 25" TV 6351, def.
Nicam-stereo, text m.m. Servicemanual & fjärr medföljer.
Prisidé 400:- för båda eller bud.

Högstabil kristall Icom CR-64 till
min IC-275 som har lagt av
SM7DYD, Sven-Bertil

Slutstegsmodul 2m M57715 (FM).
Lämnar c:a 15-20W vid 13,8V och
300 mW in.
Nya ! 350:-/st.

Jag jagar Heathkit amatörradioutrustning. Det är framför allt
en extern VFO SB-640 jag söker,
men även övriga tillbehör i SB-serien. Jag söker även en SWR-meter HM-102 och mikrofon.
Har du annat det står Heathkit på,
så hör av dig. Allt är intressant.
SM7NDX, Jan
sm7ndx@svessa.se
036-39 02 50

3 Dator Amd166, 64Meg Minne
1,6Gb HD Floppy 3", (Win 3.11)
(fläkt låter lite)
4 Dator P166, 64Meg Minne 800M
HD+400Meg HD , Floppy 3",
Nätverkskort, (Win-95)
5 Tower P200 64Meg Minne 800M
HD+1,2Gb HD ,Floppy 3"+5",
Nätverkskort , modem (Win-98)

Tfn: 036 462 63
Mobil: 070 224 64 00
Fax: 070 257 89 83
E-post:
sven-bertil.stolpe@habo.net

Köpes Heathkit

1 Två styck CRT-skärm 15" VGA
2 Dator P200 , 64 Meg Minne, 6 Gb
HD ,CD*6 , Floppy 3", Nätverkskort,
(Win-98)

Ronny Lembke, SM7FWZ
036 92676
0708 192676

KÖPES

Datorprylar till salu.
Grejorna är fungerade vid min test.
Programvaror som ligger på disken
tas inget ansvar för.
Det finns inget pris utan allt på
budgivning
Och när jag är nöjd med priset blir
det affär.
Alla grejorna ska ut till dig eller till
tippen.
Sista dag för bud/tippen är ca en
vecka efter SVARKNYTT i Sep.

Magnetiskt skärmade högtalarelement: Högtalare, 2 st 5" bas/
mellanregister (Audax AP130Z0,
ELFA 30-312-42) samt 2 st diskanter (Audax TM025F7) inkl.
delningsfilter. För data, se bl a
ELFA. Använd till hemmabio eller
få HiFi i t ex båten ? Magnetiskt
avskärmade, stör därför inte TV:n
eller kompassen ! Nya och
ouppackade, galler finns också. Nypris totalt c:a 1500:Pris 500:- för alla.
Automatsäkring
för DC (max 48V).
10A och 16A, ett
tiotal finnes. Flatstiftsanslutning.
Tryckknappsåterställning,
enhålsmontage (mutter medföljer).
Oanvända, men har varit monterade
i panel. 25:-/st
Ingemar, SM7RIN 036 - 37 16 60
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6 Tower P200 64Meg Minne 1,2Gb
Hd+400Meg HD, CD *24, Floppy 3",
Nätverkskort (Win-98,CADD5 med
programnyckel)
7 Bärbar Bondwell med enbart
floppy MS-Dos 2.xx. Samlarobjekt !
8 Tangentbord 102 med stor kontakt
(5pol-din)
9 CD-spelare *24 för inbyggnad,
komplett.
Till sist en ICOM 3210 duobander
2+70cm 25Watt (ska inte på tippen)
Den som först ger som jag anser ett
vettigt bud får prylen.
Skambud = tippen. Sista datum
enligt ovan om svark-nytt.
snubben.lindman@telia.com
03691484@telia.com
sm7fej@telia.com
Lars-Erik Lindman
Sommarsolsvägen 13
560 27 TENHULT
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