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stånd

Box 2035
561 02 Huskvarna
Tel: 036-14 16 99
Pg: 11 43 15-5
www.sk7ax.se
e-mail: sk7ax@ssa.se
Klubblokal: Vissmålen, Huskvarna

Klubbstationssignal, SK7AX
SM7HCW Olof

Styr
elsen
Styrelsen

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

Ordförande:
SM7UGO Magnus Petersson
036-911 62, sm7ugo@ssa.se
Vice ordförande:
SM7WNK Anders Eriksson
036-280 41, sm7wnk@spray.se
Kassör:
SM7HCW Lars-Olof Rosell
036-17 60 81, sm7hcw@ssa.se
Vice kassör:
SM7WUN Jonas Lundgren
036-18 74 06, sm7wun@ssa.se
Sekreterare:
SM7VRI Ebert Lööv
036-37 78 36, sm7vri@ssa.se
Ungdomsledare:
SM7YWF Rebecka Carstensen
036-221 23, sm7ywf@hotmail.com
Suppleant:
SM7NUC, Anders Lagerström
036-37 84 69,
anders-lagerstrom@swipnet.se
Suppleant:
SM7VHK Mikael Dahlén
036-14 48 56

Kommittéer
KV-rig och antenner:
SM7HCW Olof
UHF, VHF-rig och antenner:
xx
Trädgård:
SM7VHK Mikael, SM7UXU Christer
Material:
SM7RIN Ingemar
QSL-kort:
SM7HCW Olof
SM7EH Gösta
Samband:
SM7NTJ Lorenz, lorentz@bet.se
0140-25080
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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
Avstör
ningsfunktionär i
vstörningsfunktionär
nor
norrra SM7
SM7HKM
Bruno Karlsson
Brinkgatan 3
573 42 Tranås
Tel: 0140-158 31

SV
ARK-NYTT
SVARK-NYTT
Ansvarig utgivare:
SM7UGO Magnus Peterson
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@ssa.se
vDL7: SM7CZL
Bertil Nordahl
Sturegatan 13
241 31 Eslöv
0413-16558
sm7czl@ssa.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.

SV
ARK's hemsida
SVARK's
Webmaster:
SM7XUF, Göte Lindström
sm7xuf@ssa.se

SVARK's hemsida

www.sk7ax.se
SVARK-nytt nr 2 - 2005

Sidan tre
Föreningsmöte tisdagen den
24 maj kl. 19.00
Hej alla medlemmar! Nu är det
dags för ett trevligt föreningsmöte
där vi kommer att diskutera klubbens
angelägenheter.
Vid fint väder sätts grillen igång.
Korv och dryck finns att köpa, tag
med annat att grilla om så önskas.

Fieldday ”SPÅNGARYDET” 18-19 juni
Lördagen den 18 juni från kl.10.00. Avslutning: Söndagen den 19 juni cirka
kl 13.00.
Plats: SM7FEJ:s sommarstuga utanför Ödestugu.
På programmet: Antennexperiment, radiokörande, tävlingar mm. Gott om plats
för egna initiativ! Medtag familj, något att grilla samt ett gott humör.
Utrymmen finns för camping i tält eller husvagn, liggplatser finns under tak
inomhus om du tar med liggunderlägg.
Incheckning på repeater SK7RGI, 145.750 MHz. VÄLKOMMEN!

Välkomna till klubbstugan!
73 de Rebecka SM7YWF
(ungdomsledare)

Loppmarknad - lördagen
den 17 september
Nu kommer ett datum som ni inte
får missa! Planeringen inför loppisen
är i full gång, men för att den ska
kunna äga rum behövs grejer att sälja.
Se därför över era gömmor och hjälp
till att jaga grejer.
Mer information om loppmarknaden kommer att presenteras
på hemsidan och i kommande nummer av Svarknytt.
Kontakta någon i loppmarknadskommittén (SM7RIN, SM7UGO,
SM7NTJ eller SM7VRI) vid eventuella frågor eller om du har prylar.
73 de Rebecka SM7YWF
(ungdomsledare)

Rallysamband
Söndagen den 15 maj ska vi hjälpa
Gränna rallyklubb med samband på
deras rally.
Det är ett mindre rally med max
50 deltagande bilar och det består av
en enda sträcka som körs 3 gånger.
Till detta behöver vi 4 operatörer.
Om du har möjlighet att hjälpa till
så hör av dig så snart som möjligt till
mig eller Lorentz, SM7NTJ.
73 de Magnus, SM7UGO

Vägbeskrivning till mitt TORP
Från Jönköping:
E4 söderut till avfart söder Hytena
mot Växjö. Efter ca 3 km kommer
SAAB stugan ”Krokavadet” för den
som känner till den, eller sväng vänster mot Ödestugu.
Det finns flera skogsvägar.
Holmsjövägen , den är det inte...
Värden ändevägen , den är det inte...
Helmestallervägen den är det inte...
Gården Djorarp , fel det med...
Spångarydsvägen, den är det! 2250
meter in på den vägen, framme!
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Kom till vår fieldday uppmanar den
här gruppen!
Ödesstugu.. då har du körs för långt..
Torpet heter SPÅNGARYDET på en
noggrann karta.
Från Ödestugu:
200 meter söder, sväng höger...
Första skogsvägen till höger med
skylten Spångarydsvägen...
Ser du de andra konstiga namnen har
du kört för långt.
/FEJ
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Klubbsidor
Stugvärdar på SVARK
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

SVARK: styrelse

10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
6
13

maj
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
aug
aug
aug
aug
aug
sept
sept

SM7NYM Jonny
SM7WNK Anders
SM7BVO Rolf
SM7UXU Christer
SM7HCW Olof
SM7XUF Göte
SM5DQC Östen
SM7WUN Jonas
SM7EH
Gösta
SM7WUM Jonathan
SM7YWF Rebecka
SM7NDX Jan
SM7UGO Magnus
SM7RIN
Ingemar
SM7LZQ Thorbjörn
SM7OVE Ove
SM7TOG Jonny
SM7XUE Andreas
Sven-Göran Larsson

Övre raden från vänster: SM7WNK Anders (Vice ordf), SM7VHK
Mikael (suppleant), SM7WUN Jonas (vice kassör), SM7NUC Anders
(suppleant) och SM7HCW Olof (kassör).
Sittande från vänster: SM7VRI Ebert (sekreterare), SM7YWF Rebecka
(ungdomsledare) och SM7UGO Magnus (ordförande).
Nyatillkomna i år är SM7WNK, SM7NUC och SM7YWF. Välkomna!

Nya medlemmar:
Johan Sandahl, SA7AEV
Höjdgatan 5A, 554 72 Jönköping
Tina Martinsson
Bergstigen 11, 560 25 Bottnaryd
036-28041
Kenny Holmgren
Skogsvägen 24, 567 32 Vaggeryd
Charlotte Holmgren
Skogsvägen 24, 567 32 Vaggeryd
Tommie Karlsson
Västraby, 560 27 Tenhult
Daniel Hult, SA7AEW
Mariebogatan 29, 554 39 Jönköping

Adressändringar:
SM7UGO Magnus Petersson
Lillgatan 39, 554 51 Jönköping
SM7YTG Fredrik Axelsson
Otto Lindblads väg 44,
553 11, Jönköping
SM7YWF Rebecka Carstensen
Harphult 39, Lindshult
SM2YUW David Reverón
Brytaregatan 11 1, 981 34 Kiruna
0980-10119
SM7OGB Bo Nilsson
Brushanevägen 55, 556 25 Jönköping

Red har ordet.
Hej alla SVARK:are. Detta
nummer av SVARK-nytt har kommit
fram lite hastigt och lustigt.
Det har inte varit så mycket tid, och
det blir som vanligt sen kväll med
SVARK-nytt natten innan tryckning.
Lite tunt har det nog varit med
bidragen till tidningen denna gång.
Lite bättre tror jag nog att ni kan
åstadkomma. Det jag saknar är
tekniska artiklar, tips och foton från
olika aktiviteter. Har inte de flesta
SVARK:are en digitalkamera idag,

det är ju ganska enkelt att åstadkomma
en bildsvit numera.
Hoppas få möjligheter att göra ett
antal besök på klubben i sommar.
SVARK är nog inte största klubben i
landet (det är SKØQO -- hi) men är
nog en av de som har finaste
möjligheterna.
Lokaler och utrustning skulle göra
de flesta klubbar gröna av avund.
Tag tillvara detta och gör något av
klubben.
73 vi syns och hörs, de SMØFDO
Lasse!

Erbjudande till alla med nytt amatörradiocert
Hallå alla provförrättare, blivande amatörer och kursarrangörer. Medlemserbjudande från SSA till alla som får nytt cert med SA-signal ! Certifikatsavgift 390:- + 150:- för 1 års medlemskap i SSA. Alltsammans för bara 540:-.
Ordinarie medlemsavgift för fullbetalande i SSA är 440:-/år.
www.ssa.se

73 de SM7WUN / Jonas
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Ledare
Ordföranden har ordet.
Sommaren närmar sig och med den en massa trevliga aktiviteter, däribland vår egen fieldday, några samband och inte minst
vår loppmarknad i slutet på sommaren.
De sistnämnda kräver en del jobb, men ger också en hel del
välbehövligt tillskott till klubbens försörjning. Därför uppmanar jag alla som har möjlighet att dra sitt strå till stacken genom att hjälpa till med förberedelser och genomförande av dessa
aktiviteter.
När jag för något år sedan började titta på APRS (automatic
position reporting system) så var det tunt med stationer i trakterna. Däremot när jag lyssnade på 144.800MHz här om veckan
så hörde jag ett flertal stationer, de flesta från SM5. Tydligen
har det kommit igång en digipeater som hörs även här i Jönköping. Så om du är intresserad av APRS så finns det chans att
testa. Själv har jag ingen avancerad utrustning utan bara en
handapparat kopplad till en dator med ljudkort och lämpliga
programvaror.
Till sist vill jag slå ett litet slag för något som allt för ofta
ligger bortglömt hemma i byrålådan, namnskylten! En liten
praktiskt tingest som förenklar livet när du träffar nya eller
nygamla vänner.
Ta på dig din namnskylt nästa gång du åker till SVARK eller
någon av sommarens många amatörradioträffar.

SM7UGO, Magnus
Ordförande i SVARK och ofta aktiv i testerna
på VHF/UHF med signalen SK7AX.

73 och ha en skön radiosommar!
SM7UGO, Magnus
Ordförande, SVARK

Under två helger i februri och mars
avhölls årets intensivkurs i radioteknik, ellära och bestämmelser. Till kursen hade sju elever anmält sig. Dessa
decimerades till sex stycken sista helgen, då det var dags för prov.
Nytt för i år var den nya läroboken,
som är en redigering och vidareutveckling av den gamla. Vi såg rätt
snabbt att tidplanen för kursupplägget
skulle bli svår att hålla, så till nästa
gång får vill lägga provet i veckan
efter kurshelgen.
Lärare på kursen var SM7NDX Jan
och SM7VRI Ebert. I köket höll
SM7UGO Magnus och SM7YWF
Rebecka till. SM7UGO var även
provförättare.
Kursen har än så länge gett två nya
sändaramatörer, SA7AEV och
SA7AEW. Detta är klubbens första
medlemmar med SA-prefix varför vi
hälsar er extra välkomna till klubben.
SM7NDX Jan

Certifikatkurs

Bakre raden från vänster: Kenny, Lotta, YWF, Per-Magnus, Tommie, UGO,
NDX, VRI, YUW Främre raden från vänster: Johan, Daniel, Jarl.
Fotograf: VHK
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Klubbsida

Mikael, SM7VHK och Christer, SM7UXU studerar verktygstavlan
och undrar vart alla verktygen har tagit vägen.

Byggrummet på SVARK

Magnus, SM7UGO i farten igen. Här hjälper han Gösta, SM7EH
med att reparera en 2-meterstation. Christer, SM7UXU i bakgrunden studerar något nytt spännande byggprojekt.

Det finns ett bra byggrum på SVARK men det
utnyttjas inte så ofta. Men ibland är det full aktivitet
som t.ex tisdagen den 26 april då jag själv gjorde ett
studiebesök med kameran i högsta hugg. Där fanns
medlemmar som reparerade riggar, trimmade antenner eller funderade på framtida spännande byggprojekt. Det är så det ska vara och byggrummet är
till för alla medlemmar.
Men snälla ni som använder byggrummet försök
att hålla lite ordning så att verktygen finns där de
ska vara. En gång i tiden fanns alla verktyg på plats
men nu är det sämre ställt och en del verktyg saknas. Vem har t.ex. klubbens borrmaskin och vinkelslip på ”långtidslån”? Verktygen är inte till för utlåning utan skall användas på klubben.
Lycka till med framtida byggprojekt!
Text och bild: Olof / SM7HCW

SVARK:s Versatower.
Som bekant havererade en av klubbens master vid stormen
tidigare i år.
Jobbet med att återställa denna har påbörjats.
Då red. var på besök i påskas, började vi med demontering
av mastsektionerna.
Övre sektionen måste kapas och skarvas, samt galvas. Då vi
har en kontakt som kan göra svetsjobbet, går den biten att lösa.
Antennerna var rena "plockepinn", det som gäller är att börja
på nytt med att bygga nya beamar för 10, 18 och 24 MHz.
Vi hoppas på att några klubbmedlemmar kan assistera vid
dessa jobb.
Kanske vi kan vara igång åter till sommaren.
Demontering. HCW
/SMØFDO
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Verksamheten
SK7BI - SA10B
BOLMEN FIELDDAY
10-ÅRS-JUBILERAR

samt SK7GH. Specialsignalen
SA10B kommer att aktiveras av
klubbarna under tiden fram till årets
fieldday.
Mer info i QTC samt på vår
hemsida: www.sk7bi.com

Helgen 3-5 juni arrangeras Bolmen
fieldday för tionde gången. Under
helgen kan den som vill göra prov
för amatörradiolicens. Provförrättare
blir Andreas, SM6UNC och anmälan Arrangörer:
kan göras till SM6EAT Roland på
SK6QB Hylte Hamclub
tel. 0325-72022
SK7MO Ljungby Sändareamatörer,
21-22 maj blir det Bolmen Activity
SK7YX Westbo Radioklubb,
day på 80 m. Lyssna då efter callen
SK7GH Wernamo Radioklubb
SA10B, SK6QB, SK7MO, SK7YX

Enligt rykte skall ett antal SVARK:are
delta...
Rumpmorse...

Ved till klubben
I vår var det åter dags att se om sitt hus och
se till att klubben har torr ved till vintern. Den
här gången var det Magnus, SM7UGO som
kunde ordna ved från sin föräldragård utanför Tenhult.
Vi var några SVARK-medlemmar som jobbade ett par kvällar med att klyva och köra
ved. I skrivandet stund har det körts tre bilsläpkärror ved till klubben men det behövs
mera.
Vi har en effektiv vedspis på klubben och
den ger ett bra tillskott av värme under kalla
vinterkvällar.
Bild och text: Olof / SM7HCW
Mikael, SM7VHK ser nöjd ut efter dagens arbete med att skaffa ved
till klubben.
Vår ordförande Magnus, SM7UGO
är verkligen en mångsysslare. Här
trimmar han in en 2-metersantenn
med bistånd från Rebecka,
SM7YWF och Mikael, SM7VHK.
Bild: Olof / SM7HCW

SKD
STRAIGHT KEY DAY
Traditionsenligt avhålles SKD på
midsommardagen. Notera i Din
almanacka!
Alla regler finns på www.scag.se

QRS-nät
SKØQO kör vaje lördag ett telegrafinät i "slow speed", 25-40 takt.
Alla, såväl nybörjare som ringrostiga kan delta. Sänd din egen takt
och du får svar i samma takt.
Ett ypperligt tillfälle att träna upp kunskaperna.
Lördagar kl 14.00 SST på 3545 kHz, +/- 5 kHz

SVARK-nytt nr 2- 2005
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SK7AX Aktivitet.
Av SM7EH/Gösta

Nu får vi hoppas att vintern är slut
för den här gången, den blev lite ”seg”
på slutet. Vi får väl även tro att det är
över med stormandet, sunamivågor
och allt annat elände, så att vi kan se
fram emot en fin vår. Krokusen och
påskliljorna blommar i rabatterna för
fullt och vi går en vacker tid till mötes.
Konditionerna under den här perioden har varit växlande. Tidvis har det
varit riktigt bra konditioner för att sedan sjunka ner igen.
Den stora händelsen vi skulle få
vara med om i februari, expeditionen
till Peter I Island, blev tyvärr inget av.
Efter flera olika typer av problem,
beslöt man till sist att uppskjuta expeditionen till kommande år.
Vi fick istället inrikta oss på den
stora expeditionen till Kerguelen Island. Det är ju inte fy skam det hellre,
det är inte varje dag man hör ett pip
från de olika öarna söder om Africa.
De hade ganska enkel antennutrustning och var aldrig speciellt
starka, men detta ersatte man med
skickliga operatörer. Callet var
FT5XO och finns nu i SK7AX log på
12 olika band/mode (alla band utom
160 m.).
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Några ytterligare stationer som
hamnat i loggen:
4S7NE

Sri Lanka
(3.5 MHz)
9M6/PAØRRS East Malaysia
JT1JI
Mongolia
6OØCW
Somalia
VKØMT
Macquarie Island
XW1FAN
Laos
YI9HXH
Iraq
KHØAC
Mariana Islands
ET23AA
Etiophia
9V1RRH
Singapore
A52JO
Buthan (7 MHz)
Några kommande aktiviteter:
VE7YL och VK3DYL kommer att
köra från Vanuatu (YJ), 2 – 21 maj.
QSL direkt + 2$ till VK3DYL.
Den 23 maj – 08 juni kör VE7YL
och VK3DYL från Tonga (A35) QSL
direkt + 2$ till VK3DYL

Island under Iota-testen 27 juli – 03
augusti. Signalen blir CYØAA och
QSL via K8LEE.

73s de SM7EH/Gösta.

Frän Bolmen 2004.

QLF & rumpmorse

Costa Rica (TI) kommer att aktiveras 29 maj – 05 juni av EA9CP/1. Troligen endast SSB (Tyvärr) QSL via
byrå eller direkt till EA9CP/1.
Ett team VE- och W-stationer kommer att vara aktiva från St. Paul Island (Iota NA094) med signalen
CY9SS 7 juni – 7 juli.
Några W-stns med K5LBU i spetsen kommer att aktivera Swaziland
(3DAØ) 08 – 18 juli.
Ett team W-stns kommer till Sable

Lärde sig morse på rekordtid.
SM7YWF kunde inte ett
morsetecken men lyckades öva in
hela provtexten till 25-takten och
avlade ett godkänt prov.
Det lät kanske inte vackert men det
var bra gjort! Dessutom har hon
lovat att försöka klara 40-takt nästa
år!
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Monkey
Rubrik saknas...
eller Monkeys återkomst.
I förra numret av Svark Nytt angav
redaktören att tidningen var en färskvara, men att det fanns kompletta årgångar av tidningen på klubben, som
var väl värda att titta i. Vilket jag
också gjorde. Till min häpnad och
förvåning fann jag ett antal artiklar
om att man skulle haft en APA som
deltagare i en cw-kurs på 90-talet.
Helt otroligt. Det första intrycket
var naturligtvis att detta skulle vara
ett dåligt aprilskämt men efter vissa
diskreta förfrågningar bland klubbmedlemmarna gav närmast en generad reaktion och något man helst inte
ville tala om.
Besviken över resultatet men fortfarande nyfiken fick jag en ide. Jag
kontaktade en grupp djurrättsaktivister. Jo, där kände man väl till fallet.
Man hade till och med förberett en
aktion mot detta djurplågeri och genom en intensiv spaning och uppladdning av utrusning som sprayburkar,
bultsaxar, tårgas mm så var man beredd att gå till aktion.
Företaget fick tyvärr avblåsas i sista
stund då objektet tydligen spårlöst
hade försvunnit. Man hade dock vissa
obekräftade spår om att flykten, om
det nu var en sådan, hade gått söderut till Spanien, närmare bestämt till
kusten kring Costa Blanca. Med
denna något bristfälliga information
fick jag mig för tillfället acceptera,
men la det på minnet om jag någonsin skulle ha tur att träffa på denna
underliga figur på mina återkommande resor till nämnda land.
Efter en tid befinner jag mig
strosande i staden Torrevieja på Spaniens östkust, och närmar mig en uteservering som från början varit mitt
mål i syfte att kunna släcka den törst
som med regelbundenhet uppkommer
i detta härliga klimat. Då ser jag plötsligt en underlig figur som sitter vid
ett utav borden och då frammanas automatiskt minnet av den ofullbordade
undersökning som jag startade för
något år sedan.
Jag tar snabbt upp det fotografi på
objektet som jag ständigt bär på mig
och inser vid en snabb jämförelse att
jag verkligen nu har träffat på Mon-

key, dvs den benämning han går under. Jag går snabbt fram till bordet och
frågar om jag kan få slå mig ner. Vilket jag också gör utan att invänta svar.
Jag inleder ett tafatt försök att presentera mig och undrar om han inte
kan ge en kommentar till vad som har
stått i Svark Nytt. Han höjer ögonbrynen och glor stint på mig och säger: Ja, den blaskan känner jag väl till
men i övrigt har jag inga kommentarer.
Av tonläget och attityden förstår jag
snabbt att detta är fel strategi och börjar fundera på något bättre. Efter en
stund kommer jag på det. Jag tillkallar en servitör och beställer: En dunk
Servesa väl spetsad samt ett halvt
dussin cigarrer.
Beställningen effektueras prompt.
Monkey glor storögt på härligheten
och provsmakar försiktigt dunkens
innehåll vilket tydligen utföll till hans
belåtenhet av minen att döma. Han tar
sedan en cigarr, stor till längd och
omfång som en ordinär svensk smörgårdsgurka, stoppar den ena spetsen
mellan tänderna, snoppar den med ett
välriktat knytnävsslag under hakan
och tänder på. Därefter omges han av
ett gråblått välluktande moln vilket
gör all fotografering omöjlig. Sedan
händer ingenting på en lång stund.
Jag börjar misströsta över effekten
av den investering som jag trodde
skulle leda till svar på denna märkliga historia. Nivån i dunken sjunker
oroväckande och jag har nästan gett
upp hoppet på en upplösning. Då
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plötsligt markerar Monkey sitt välbefinnande ljudligt vilket hördes från
båda ändar och börjar berätta.
Jo, det äger sin riktighet att jag ingick i grupp av vildhjärnor som skulle
lära sig cw. Gruppen leddes av en instruktör som gick under benämningen
FILIP DAVID OLOF. Jo han hade tre
namn och det var smart uträknat. Det
fanns nämligen en uppfattning om att
gav man oss ETT namn, så skulle vi
glömma det omgående, men fick vi
TRE att välja på, så vore det väl f…
om vi inte skulle komma ihåg något.
Ja, det blev ett himla tutande och
när det blev lite för stressigt försökte
jag blanda in lite japanska tecken,
men det uppskattades inte alls. Det
skulle naturligtvis beivras och vederbörligen straffas. I det avseendet var
korpralen osedvanligt skicklig i att
kasta apor i sjön.
Jag vet för jag åkte i plurret ett flertal gånger ända tills jag fann min tillflykt till längst upp i 20-meters masten på klubben. Naturligtvis blev jag
jagad och förföljd. Men han hade det
dåliga omdömet att klättra INUTI
masten och fastnade på halva vägen
där masten börjar smalna av. Det var
magen som tog emot (pizza effekten)
och han satt fast som kork i flaska.
Dock slutade han med detta efter
ett tag då klubbstyrelsen tyckte det
blev för dyrt att ständigt anlita
räddningstjänsten för att plocka ner
honom. Nu började istället en rotor
terror. Beamen började snurra som
rotorbladen på en helikopter och av
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Monkey
draget började jag få förkylningar som
gjorde att jag borde försöka förflytta
mig till lite varmare breddgrader.
Jo när jag tänker efter så hade han
en vapendragare vars täcknamn jag
inte kommer ihåg. Ja du vet minnet är
som det är när man blir gammal. Men
å andra sidan ”A bad memory keeps
your legs in good shape” och klappar
sig sedan på vaderna.
Det jag dock kommer ihåg är att han
ofta på radion ropade "HOTEL CHARLIE - WHISKEY" så det dånade i klubbstugan. Vilket hotell han
syftade på blev jag aldrig klar över,
men att Charlie var märkbart törstig
det förstod jag.
Vissa gånger när konditionerna var
extremt dåliga blev det bara
WHISKEY WHISKEY. Då förstod
jag att för stackars Charlie var det
verkligen kris. Vid några tillfällen har
jag obemärkt smugit mig in i radiorummet och skruvat lite på de olika
kranarna, men ännu inte fått klarhet i
om vilken kran som gav den eftertraktade drycken.
Monkey blossar vidare på sin cigarr
och tänker efter. Efter en stund börjar
han:
Nu har jag nästan etablerat mig här
och är hedersmedlem i Radioklubben
Salinas, som ligger här runt kvarteret.
En mycket human klubb som bjuder
på bananer varje torsdagskväll och jag
slipper sitta uppe vid beamen och
frysa.
För övrigt har jag en liten holk här
utanför stan med ett rum och kök och
potta under sängen. Förra nyåret
tänkte jag fira med några rara QSO:n.
Jag köpte in en giftig apparat med
slutsteg och det hela. Nyårsafton
kopplade jag in hela arrangemanget
men glömde lösa det viktigaste nämligen antennen.
Provisoriskt kopplade jag in mig på
grannens tvättlina, utan att kolla att
den var av massiv plast. När jag sedan skulle gå QRV och öppnade alla
kranar och drog på full sula på efterbrännkammaren så hände något
mycket märkligt. Först började det
ryka något alldeles våldsamt, sedan
small det som ett kanonskott och
blixtrade något alldeles okristligt.
HF:n stod som ett norrsken i köket.
Då jag inte tidigare sett någon kran
med beteckningen ´Nyårseffekter´ på
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riggen så ströp jag elektronströmmen
prompt.
Nu lägrade sig en skrämmande tystnad. Men någon som hade reagerat
på ljudeffekterna med en berömdvärd
snabbhet var Guardia Civil. Sheriffen
kom infarande genom köksfönstret så
skärvorna rök och innan han nådde
golvet hade han sexskjutaren beredd
medan hans assisterande pluton redan
trängdes i dörrhålet.
Han insåg dock snabbt sitt misstag
och reste sig generat med en svada
av ursäkter. Skulle gärna ha bjudit på
en banan men tyvärr ingick det i utrustningen. Men utlovade att i framtiden skulle man vara rikligt utrustad
med dylikt, varpå han vände sig om
och retirerade mot dörren.
I dörrhålet vänder han sig om och
förmedlar försynt ett tips om att man
i fortsättningen kanske kunde prova
stuprännan istället, för den var ju av
metall.
Därmed tystnade Monkey och stirrade dystert ner i den nästan tomma
dunken. Han hällde i sig den resterande skvätten och reste sig. Jag drar
nu för egna angelägenheters vårdande
och började bredbent vandra mot
stranden. Han syftade på de simlektioner han dagligen tar, för som
han sa: man vet inte hur långt söderut
pizzamaffian utbreder sig.

Svark-Nytts utrikeskorr.
Costa Blanca, Torrevieja - España

En diskett med denna text damp ner i
red brevlåda. Gissa vem som är vem!
Monkey eller utrikeskorren?
Disketten var i allafall undertecknad
XRAY - RADIO - GOLF. Kärt barn
har många namn!
/Red

UNIONSUPPLÖSNINGEN SVERIGENORGE 100 ÅR
Vi firar 100-års-minnet av
Unionsupplösningen detta år, och
för att celebrera det så har vi av
PTS efter ansökan fått tillstånd att
använda speciella prefix under en
period i maj-juni.
Detta innebär att följande prefix får
användas:
Alla amatörer med prefixet SM:
Prefixet SE
Alla amatörer med prefixet SA:
Prefixet SF
Alla klubbar med prefixet SK:
Prefixet SJ
Alla klubbar med prefixet SL:
Prefixet SG
Dessa prefix, vars användning är
frivillig för enskilda och klubbar, kan
endast användas mellan klockan
02.00 svensk sommartid (00.00
UTC) den 17 maj 2005 till klockan
02.00 svensk sommartid den 7 juni
2005 (24.00 UTC den 6 juni 2005).
I samtliga fall används den vanliga
distriktssiffran med eget suffix. OBS!
Detta generella tillstånd gäller INTE
special- och contestsignaler! Vi förväntar oss också att ALLA som använder sig av ”jubileumsprefixet” bekräftar kontakterna med specialQSL
eller det vanliga kortet med tydligt
angivet prefix medelst etikett eller
stämpel. Prefixjägare världen över
har nästan tre veckor på sig att jaga
närmare 50 sällsynta prefix från
Norge och Sverige, och vill naturligtvis ha ett bevis i sina samlingar.
Ett korttidsdiplom kommer att tas
fram av SSAs diplommanager. Regler publiceras i bullen under maj, i
QTC nr 6 och på hemsidan.
Även Norge firar jubiléet och ni
kan läsa mer om detta på deras
hemsida www.nrrl.no .
Eventuella frågor i samband med
ovanstående
besvaras
av
sm6jsm@ssa.se
Källa SSA-bulletinen
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