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SVARK 2006
Södra Vätterbygdens
Amatörradioklubb

Anropssignaler o
tillstånd

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

Styrelsen

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

Ordförande:
SM7WNK Anders Eriksson
036-280 41 sm7wnk@spray.se
Vice ordförande:
SM7LPE Rolf Stertman
036-630 48, sm7lpe@ssa.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:
SM7NDX Jan Eliasson
036-39 02 50, sm7ndx@ssa.se
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:
SM7UGO Magnus
Trädgård:
SM7VHK Mikael, SM7UXU Christer,
SM7NUC Anders
Material:
SM7RIN Ingemar
QSL-kort:
SM7HCW Olof
SM7EH Gösta
Samband:
SM7NTJ Lorenz, lorentz@bet.se
0140-25080
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SSA:s
Avstörningsfunktionär
i norra SM7
Vakant

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

Repeater 10m, 29.680 MHz
SK7RGI
QTH: Jönköping/Huskvarna
SM7RIN Ingemar

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

SVARK-NYTT
Ansvarig utgivare:
SM7WNK Anders Eriksson
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.
CD eller DVD går också bra. Filer ska
vara i PC-format. 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.

SM7
DL7: SM7CZL
Bertil Nordahl
Sturegatan 13
241 31 Eslöv
0413-16558
sm7czl@ssa.se
vDL7
Vakant

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

SVARK's hemsida

www.sk7ax.se
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Sidan tre

KALLELSE!

Kalender

Föreningsmöte tisdagen den 14
november kl 19.00
Möt upp och diskutera klubbens angelägenheter!
Auktion
Efter mötet blir det en mindre auktion enbart för klubbens
medlemmar.
Mer info om detta på klubbens anslagstavla.
Välkomna hälsar SVARK's styrelse!

16-17 nov
23-24 nov
1 nov onsd
14 nov tisd
12 dec tisd

SAC cw
SAC SSB
Kursstart Radioteknik
Föreningsmöte.
Luciafirande

Klubben är öppen varje tisdagskväll från kl 18.30 då
fika serveras. Passa på att träffas på klubben, träffa
nya och gamla bekanta.
Välkommen till aktiva klubbkvällar!

SAC Testen….
SVARK skall delta i årets SAC-test
både i SSB och CW-delarna.
Vår önskan är att alla som vill skall
kunna pröva på att köra eller att se
hur det går till.
CW
16 sept kl 12.00 Z - 17 sept kl 12.00Z
SSB
23 sept kl 12.00 Z - 24 sept kl 12.00 Z
Vill du vara operatör? Kontakta
HCW.
Vill du se hur det fungerar. Kom till
klubben!
SVARK-nytt
Ännu en tidning. Denna gång hade
jag trots flera artiklar lite svårt att
sammansätta allt.
Det jag önskar är att lite mera info
kommer in till mej. Programpunkter
som skall med t ex.
Bilder är bra och ibland saknas
sådana. Ta gärna lite mer bilder på
aktiviteterna, det är lätt i dag med
digitala bilder som t o m kan tas med
en mobiltelefon.
Texter tycks vara svårt att få fram
stundtals, en del tror att det är så svårt
att skriva. Det är det inte, det är
dessutom roligare om det är olika folk
som skriver. Det behöver inte vara
”fint” eller märkvärdigt.
Nästa nummer kommer i december.
Tills dess, ha det bra och 73!
/FDO red.

KRIS 06
En sambandsövning över hela landet den 1 oktober.
lla Sveriges 12 000 licensierade sändaramatörer, oberoende av klubb- eller
organisationstillhörighet, inbjuds att delta i KRIS 06. SA, SM, SK, SL och
alla de nya specialsignalerna är välkomna.
Målet med KRIS 06 är att få kontakt med Sveriges 290 kommuner via 8
led-ningscentraler (LC) som är placerade en i varje amatörradiodistrikt.
Dessa LC tar sedan kontakt med HQ-stationen som ligger i Stockholm.
Söndagen 1 oktober 2006, kl.09.00-12.00 (svensk tid)

Mera info på www.sk0ar.se i QTC och SSA-bullen.
Faktaruta KRIS
Bakgrund: KRIS står för Kreativt Radiosamband I Sverige. KRIS är en
nationell sambandsövning i syfte att skapa en beredskap inför eventuella
krissituationer då behovet av ett nationellt sambandsnät oberoende av
annan infrastruktur kan bli stort.
Sändaramatörerna i Sverige besitter såväl teknisk kompetens, som stor
vana vid hantering av radioutrustning och radiotrafik vilket innebär att de är
en värdefull resurs i en sådan situation. Sändaramatörer finns dygnet runt
över hela landet med driftfärdig radio-utrustning.
Med tillgång till frekvensband på kortvåg (HF), VHF och UHF har
sändaramatörer kapacitet att skapa trådlösa förbindelser över långa avstånd
med egen strömsförsörjning till radioutrustningen.
När dagens alltmer sårbara elnät, telefonnät, mobiltelefon, internet m fl
kommunikationsnät slagits ut, är det ovärderligt med tillgång till oberoende
radioförbindelser som kan överbrygga såväl korta som långa avstånd. Det
allmänna samhället, representerat av stat och kommun, är i dag dåligt rustat
för detta. Ansvarsfulla sändaramatörer är beredda att med sina resurser
bidra till att avhjälpa denna brist. Därför äger övningen KRIS 06 rum, och
den kommer att följas av flera.
/SMØNHE Urban

Kurs för certifikat startar i november
Onsdagen den 1 november kl 18.30 startar årets radioteknikkurs i klubbstugan
på Vissmålen i Huskvarna.
Vi kommer preliminärt att köra 10 ondagkvällar.
Kostnad 400 kr inklusive SSA:s utbildningskasse.
Efter genomförd kurs, blir det provavläggning för certifikat.
Anmälan och information: Jan Eliasson, tel 036- 39 02 50, e-post sm7ndx@ssa.se.
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NY Tävling!
SVARK:s aktivitetstävling
hösten –06
Favorit i repris! Vårens omgång av
aktivitetstävlingen hade klar effekt på
aktiviteten så därför kör vi igång en
ny omgång. Tävlingen pågår från
vecka 36 till vecka 48. Reglerna är i
stort sett de samma med endast några
små ändringar och förtydligande.
Punkt 4 är till exempel ändrad för att
hjälpa de som har svårt att av en eller
annan anledning har svårt att komma
till klubben.
En annan nyhet är att priserna delas
ut i olika kategorier. Det första går till
den som får ihop högst poäng. Ett
pris går till den som ökar sin poäng
mest i förhållande till vårens omgång.
Det tredje priset lottas ut bland alla
som skickar in sitt resultat, dvs. alla
som skickar in har chans att vinna!

Tävlingsregler
1 Tävlingsperioden är 4/9 - 3/12
2 QSO-poäng. Aktivitet med egen
signal på samtliga amatörband ger 1
poäng per loggat QSO på telegrafi,
foni eller digitala moder (RTTY, PSK31,
WSJT etc.), direktkontakt eller via
repeater. Du kan köra såväl mobilt
som stationärt från hemma- och/eller
fritids-QTH. Även QSO du kör från
klubbstationen SK7AX räknas (1
poäng per QSO)! Incheckning efter,
respektive uppläsning av, SSA
bulletinen ger 1 poäng. QSO från
tester räknas ej.
3 Närvaro-poäng. Deltagande på
klubben på tisdagar ger en (1) poäng,
annan veckodag ger 0.5 poäng, dock
max 1 poäng per vecka (dvs. max 13
poäng under tävlingsperioden). Du
är själv ansvarig för att anteckna Dig
med namn o signal på vår närvarolista.
Efternotering gäller ej! Incheckning
efter SSA-bulletinen som sänds via
Jönköpingsrepeatrarna (SK7RGI,
VHF/UHF) ger 0.25 poäng (dvs. max
3.25 poäng under tävlingsperioden,
uppläsning av bulletinen ger samma
poäng). Under tävlingsperioden kan
alltså maximalt 16.25 närvaro-poäng
uppnås.
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4 Resultatet (slutpoäng) uträknas
genom att multiplicera antalet
närvaro-poäng med antalet QSOpoäng. Undantag, om närvaropoängen är mindre än 1 är resultatet
detsamma som QSO-poängen.
5 Loggbokskopior skall presenteras för verifiering av antal
kontakter, som Du själv räknar ihop
och anger som slutsumma. Om Du
kört från klubbstationen, gör ett
loggutdrag från klubbloggen.
6 Loggbokskopior inlämnas till
SM7UGO, Magnus, senast
fredagen den 8/12, gärna under
tisdagskvällen den 5/12.
7 Styrelsen utser vinnarna och
styrelsens beslut kan ej överklagas.
8 Prisutdelning kommer att ske i
samand med Lucia-firandet i
december. Tre priser kommer att
dels ut: Bästa slutresultat, största
ökningen jämfört med vårens
omgång, samt ett utlottat pris bland
samtliga deltagare i höstens
omgång.
9 Endast medlemmar i Södra
Vätterbygdens Amatörradioklubb,
SVARK, kan delta i tävlingen.

Stugvärdar.

Ett par räkneexempel:

Vi har flyttat till Ramnäs strax norr om
Västerås.

123 QSO i loggen, närvaro på
klubben 5 tisdagar, incheckning 6
ggr
QSO-poäng = 123
Närvaropoäng = 5 * 1 + 6 * 0,25 =
6,5
Slutresultat = 123 * 6,5 = 799,5
456 QSO i loggen, närvaro på
klubben 1 söndag, incheckning 1
ggr
QSO-poäng = 456
Närvaropoäng = 1 * 0,5 + 1 * 0,25
= 0,75 (undantaget i punkt 4
gäller)
Slutresultat = 456
(inte
456 * 0,75 = 342)

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

29 aug
5 sept
12 sept
19 sept
26 sept
3 okt
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt
7 nov
14 nov
21 nov
28 nov
5 dec
12 dec
19 dec

SM7YWF Rebecka
SM7OVE Ove
SM7LZQ Thorbjörn
SM7VHK Mikael
SM5DQC Östen
SM7WNK Anders
SM7BVO Rolf
SM7UXU Christer
SM7HCW Olof
SM7XUF Göte
SM7NYM Jonny
SM7WUN Jonas
SM7EH
Gösta
SM7RIN Ingemar
SM7NDX Jan
SM7OVE Ove
SM7UGO Magnus

Om du har förhinder vid ett tillfälle, byt
med någon annan på listan.

Ny adress

Kontaktuppgifterna är numera
Jonny Majava, SM5TOG
Soldatvägen 5
73060 Ramnäs
0220 38251, 0707 421490
msn: sm7tog@hotmail.com
icq: 167 508 332
Skype: SM7TOG
73 de Jonny

SVARK:s mailinglista
Fungerar inte för tillfället, vi tittar på
en ny lösning på detta problem.
/Styrelsen
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Ordföranden har ordet
Nu är hösten här igen! En för många deprimerande årstid, men för andra en mindre stressig
period. Man får mer tid för radioaktiviteter!
Det har varit en del aktiviteter under sommaren som jag kommer att minnas, rallymband i
Gränna, field-day på SM7FEJ sommar-qth, grillkväll o kräftskiva på svark! Men enbart minnen
kan man inte leva på.
Nu närmast är det ett antennbygge för 80-m
ssb som skall genomföras på klubben! En loopantenn som skall upp i stora masten innan SAC
23/9!
Vi skall deltaga i SAC-testerna både CW 1617/9 o SSB 23-24/ från SVARK! Är du intresserad hör av dej till HCW !
Det kommer även att bli kurs för blivande amatörer med start 1:a november.
Föreningsmöte 14/11 med efterföljande auktion! Anslag kommer att sättas upp i klubbstugan om auktion-prylar!
Väl mött i etern och i klubbstugan!

Fieldday, allt går att sälja på mini-loppis.

/73 de SM7WNK Anders!

Sommarens sambandsuppdrag
SSA-bullen
Varför lyssna på bullen? Den
finns ju på nätet...
Jo det är en samlingspunkt för
amatörer i trakten, du kan få
info från klubben, lämna egna
QTC eller ställa frågor. Samt att
man får höra några av klubbens
medlemmar. Om flera kunde
checka in skulle det ge en
mycket bättre samhörighet. Om
du lyssnar uppskattar även
uppläsaren din incheckning!
På flertalet ställen i landet är
det stor aktivitet vid bullar och
lokalnät.
SK7RGI - 19.00 Söndagar R6
- 145.750 MHz
Incheckning ger dessutom
poäng i aktivitetstävlingen!

12-13 maj. Tre Svarkare hjälpte till när Kronobergs sändaramatörer hade
radiosamband på Sydsvenska rallyt i trakterna av Eksjö och Vetlanda, 13
sträckor fördelat under två dagar.
27 maj. Gränna MK körde sin tävling Polkatrofén. Åtta glada radioamatörer
från SVARK ordnade radiosambandet på de tre specialsträckorna i skogarna
mellan Ölmstad och Gränna.
73 de UGO
Resultatet från vårens omgång av SVARK:s aktivitetstävling.
Topp 3 fick var sitt presentkort, 1:an 300kr, 2:an 200kr och 3:an 100kr.
Grattis till vinsterna!
SM7EH
SM7NDX
SM7HCW
SM7BVO
SM7UGO
SM7UDX
SM7LZQ
SM7SMS
SMØFDO

QSO
525
505
418
274
68
31
97
26
54

Bullen
2,75
3,25
3
0,75
3
3,25
1
0
0,5

Närvaro
13
12,5
13
7,5
12
8
1
3,5
1

Total
8268,75
7953,75
6688
2260,5
1020
348,75
194
91
81

Ps. Den siste fick ett tröstpris, en skraplott. Om den utföll med vinst
tänker jag inte avslöja. /FDO
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DX

SK7AX Aktivitet.
Av SM7EH/Gösta
Nu så har sommaren börjat glida
oss ur händerna. Men vilken sommar
vi har haft. Jag kan inte minnas att vi
har haft en sådan lång sammanhängande period med mellan 25 och
35° värme, nästan varje dag, på bra
många år tillbaka. Då skulle man ju
kunna tro att aktiviteten på SK7AX
skulle ha varit dålig, men så har inte
fallet varit, det har faktiskt körts en
hel del ”radio”.
Sin vana trogen så är det Marcus,
SM7SMS, som har stått för de flesta
kontakterna, men Lars-Olof SM7HCW
har också bidragit med en hel del.
Marcus har tillbringat ett par av sina
semesterdagar på SVARK och kört
DX. Det är ju faktiskt ett litet fint
semestertips för ”radiotokiga”. Här
finns ju vad som behövs; ett
fantastiskt fint QTH med trädgård och
fin utsikt, ett nästan komplett kök och
sovmöjlighet, och en komplett
radiostation med fina antenner, det är
bara att köpa med sig lite mat och ta
med en sovsäck. Lämna det sedan lika
rent och snyggt som när du kom.
Från de stora expeditionerna som
varit under perioden har det nu börjat
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anlända QSL-kort. Det har kommit från
3YØX Peter I Island, VU4AN Andaman
Islands och från YXØO Aves Island.
Det har under sommaren spelats VM
i fotboll, och med anledning av detta
så har det Tyska förbundet DARC delat
ut ett 40-tal olika specialsignaler. En
signal för varje distrikt DQ2006x och ett
för varje stad där matcherna spelades
DR2006x. Sedan finns det ett diplom att
ansöka efter om man har kört ett visst
antal specialstns. + ett antal vanliga
tyska stns. Klubben körde en hel del
stationer, fast inte så att det räcker till
något diplom.
Under den gångna perioden har det
också tillkommit två nya ”länder”
(Entities) för DXCC. 060701 gick Serbien
och Montenegro skilda vägar, och
Montenegro blev ett nytt land med
prefixet 4O3 eller YU6 t.v. Det blir nog
så småningom ett annat frefix, kanske
Z2. Det blev omgående en väldig
aktivitet från landet med 2 stora
expeditioner, 4O3T och YU6AO. De
hamnade ganska snart på alla 9 banden
i loggen.
Det andra nya DXCC-landet är Swain
Island, som tillhör Samoa Islands och
får därmed callet KH8. Det har redan
varit en japan QRV några dagar från ön
med callet KH8SI. SK7AX lyckades
logga in honom på både CW och SSB.
Ytterligare ett antal fina stationer har
hamnat i loggen:

FP/DJ2VO, FP/VK9OT
St. Pierre & Miquelon
VK9LNO
Lord Howe Island
9M8DX
East Malaysia
A41NN, A45XR Sultanate of Oman
J5UTM
Guinea Bissau
EY8/K4YT Taqdzhikistan
KH6RZ
Hawaii
TZ9A
Mali
HL4XM, DS4DBG South Korea
TI8CBT
Costa Rica
9G1RH
Singapore
T66T
Afganistan
Z2/UA4WHX, Z22JE Zimbabwe
FOØ/KM9D Austral Islands
C91TL
Mozambique
3X2YA
Guinea
9G5UR
Ghana
5F50YR
Morocco
5WØKI, 5WØDP
Western Samoa
VP5/K4ZGB Turks & Caicos Islands
CU8F
Azores Islands
Vad har vi då att se fram emot? Jo det
kommer att finnas en hel del fina stationer
och expeditioner QRV på banden. Här
kommer ett litet axplock:
Fram till 061125 kommer PS7EB att
vara QRV från Haiti med signalen HH/
PS7EB. QSL via byrå.
060915 – 061006 kommer G3RWF att
vara aktiv från Namibia med signalen V5/
G3RWF.
060921 – 060927 blir det aktivitet från
.
Dominica. Det är N1DL med callet J79DL
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och W4LFK med callet J79MD. IOTA
NA101. QSL via N1DL.
Papua New Guinea, P2, kommer att
aktiveras 061002 – 061010 från ön
Kiriwina Island (IOTA OC115). OP =
G3HKZ, SM6CVX och G0LMX. Callet
inte känt ännu. QSL direkt till G3KHZ.
Det blir ytterligare aktivitet från
Papua New Guinea 061011 – 061014,
fast från en annan ö, Daru Island
(IOTA OC153). Samma operatörer men
QSL direkt via SM6CVX.
F6AML blir aktiv från Mayotte
Islands 061005 – 061017, med signalen
TX6A, IOTAAF027. QSL via byrå eller
direkt F6AML.
JM1LJS blir QRV från Palau
061006 – 061010 med signalen T8ØW
eller T88LJ. IOTA OC153. QSL via byrå
eller direkt JM1LJS.
061025 – 061101 blir det aktivitet
från Grenada, av ett team från USA
och VE. IOTA NA024.
N7OU och W7YAQ blir QRV
061104 – 061118 från North Cook
Islands med det nya callet för Cook
Islands, E51. QTH blir Penrhyn Atoll
IOTA OC082.
061118 – 061128 dyker samma
team upp från South Cook Islands.
QTH blir Rarotonga Island IOTA
OC013.
Ett internationellt team kommer att
aktivera Libya 061114 – 061128. Callet
blir 5A7A. QSL direkt till DL9USA.
VK2IA blir QRV från Cocos
Keeling 061120 – 061127 Signalen blir
VK9AA. IOTA OC003. QSL via
DL8YR.
73 de Gösta/SM7EH

Ett diplom har dykt upp. Det är SAC från 2003 då SVARK vann klassen
multi-transmitter-multi-operator i Sverige.
Ett antal operatörer deltog på klubben med tre stationer samtidigt.
Något att pryda väggen med!

SSA Månadstest 2006
I mitten av varje månad pågår
månadstesten med en timma av både SSB
och CW.
Från SVARK:s sida finns ett antal
deltagare som mer eller mindre regelbundet
deltar i denna.
SVARK ligger hyfsat till i
klubbtävlignen, men när man studerar
resultaten på SM3CER testsida, kan man
se att vissa omgångar har SVARK varit
väldigt dåliga med deltagandet.
Låt oss skärpa till oss, jag har nu varit
med vid två tillfällen från SM7, lite
ringrostig, och dåliga conds på 40 har satt
käppar i hjulet. Några poäng har jag nog
ändå bidragit med.
Häng med och visa att du också kan, det
är viljan som räknas, ej antalet poäng!

SM7FDO

Meteorscatterkörande, MS på SVARK
Det man med säkerhet vet är att varje år vid samma tid återkommer
meteorskurar, och dessa har fått egna namn.
Den 11-13 augusti från fredag kväll till söndag var det Persiderna, som
nådde sitt maximum någon gång under lördagen.
Vid stationen satt Marcus SMS och Magnus UGO och körde så mycket
som hördes på 2 m.
Hördes ja, numera använder man datorn för trafiken, frekvensskift FSK441
för både sändning och mottagning. Programmet som används heter WJST
och är gratis.
Tidigare har man varit hänvisad till snabba programmerbara buggar och
en bandspelare för mottagning, där man kunde minska hastigheten vid
avspelning. Tidsödande.
Totalt kördes 35 QSO med YU som längst bort.
Deltog som besökare gjorde också VHK, WNK och HCW.
/foto SM7HCW, text SMØFDO.
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Från Fieldday "SPÅNGARYDET" 10-11 juni
Tll Lasse och Gunnel och övriga SVARK:are!
Vi ber att få tacka för en riktigt trevlig helg tillsammans
med er och övriga medlemmar i SVARK. Det var mycket
trevligt alltsammans, köra lite radio (ja det blev inte så
många QSO) men vi hade en väldigt annorlunda helg,
åtminstone för vår del.
Bästa 73 de Mats Svensson SM6PWQ samt xyl Bitte
SA6AAD samt vår överton Hugo!

Unglottorna var samtidigt på landet som SVARK. De var 11
stycken och det kom sammanlagt fler än 15 radioamatörer och
besökte Spångarydet under Lördagen.
Vädret kunde inte vara bättre, varmt och skönt samt sol från
en klarblå himmel. SM7NTJ körde sin RA 200 och stationen i
mitt radiohus besöktes av de flesta. Detta år hade jag även
fixat att det gick köra CW med IC245:an vilket många
utnyttjade. Det var trådar på flera ställen där det kördes
portabelt så trängseln var ”stor” på området.
Jag hoppas att nästa år att det blir likadant med vädret och
uppslutningen samt aktiviteterna för det var roligt :-)
SM7FEJ, foto SM7FEJ, SM6PWQ/SA6AAD.

Full aktivitet runt QRP-tältet...Här diskuteras det för
fullt ! (hur var det nu igen, långa dutt på höger sida
och korta ditt på vänster, eller var det tvärt om ???)

Kast med elmätare . Hållbarheten Ojojoj vilken stor Fejmobil...
var inte så stor. 13 deltagare
1:FEJ - 12 m, 2: VKV - 11,4 m, 3: BVO
- 11,2 m. …WNK - 4,5 m

Mat smakar alltid bäst utomhus
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Även unglottorna trivdes.

Koncentration på vevande. SM7NTJ
med sin RA-200.

Med slangbellan kommer antennen
upp så småningom. SM7LZQ siktar.
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Kräftor

Tisdagen den 22 augusti 2006 var det kräftskiva på SVARK. Denna gång var
det SM7NDX, Jan och SM7NAN, Anders med familjer som stod för arrangemanget och ett 20-tal SVARK-medlemmar delade på de läckra skaldjuren.
Tack för en trevlig afton!
Text och bild: Olof / SM7HCW

NDX, BVO, EH och NAN

Stilstudie VHK och VRI.

Nya produkter

Även de unga gillade kräftor. Här är NDX och NAN´s
döttrar i kräftätartagen.
Ny rig från YAESU - FT-2000
Det är stundtals långt mellan modellerna från tillverkarna. Detta är en efterföljare till den populära
FT-1000MP/Mk5 som ej tillverkas längre.
Denna kan nog ses som en lillebror till FT-9000,
och har mycket gemensamt.

SPE EXPERT 1K-FA

Världens minsta kilowattförstärkare
med inbyggd nätdel och en integrerad
automatisk antenn-avstämningsenhet
har följande mått – B28 cm, H14 cm,
L32 cm inkl. kontaktdon, vikt – ca 20
kg.
Band 1,8 - 50 MHz, 1000W PEP och
900W CW.
http://www.amplifiers.se
(f. d. CNElservice.com)
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QRS-nätet fortsätter..
Lördagar kl 14 SNT och framåt.
Frekvensen 3545 +/- 5 kHz.
Ta det lungt med din egen takt. För
dej som är nybörjare eller för
ringrostiga.
Vem vågar...?
Välkommen
SMØFDO!

/
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GRIMETON

SVARK besökte
radiostationen.

den

berömda

Antennparken är imponerande!

CW-op. Lars Kålland ( SM6NM) nycklar den mäktiga
sändaren.
Lördagen den 8 juli var det studiebesök från SVARK på
den berömda radiostationen utanför Varberg.
Tre bilar fylldes med förväntansfulla amatörer. Denna dag
var Alexsanderssondagen och den gamla sändaren kördes
igång.
Två utsändningar gjordes denna dag. Att starta den gamla
alternatorn tar en bra stund.
Sändaren utvecklar 250 kW, men körs bara på halv effekt.
Det var en lyckad och mycket intressant utflykt!
/
Foto: SM7HCW

SK6SAQ hade en station i gång och körde kortvåg.

Ett nyligen utkommet föreningsfrimärke har en Grimetonmast som
motiv.

På gruppbilden på SVARK-are saknas SM6CBQ och SM7NTJ
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Här är originalbilden tagen av HCW.
(Eller var det tvärt om?)
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Hej alla radioamatörer!
Jag är passiv medlem i SVARK och
har lite synpunkter som jag tänkte
dela med mig av. Jag har inte amatörradiocertifikat, men har snappat upp
en del ändå.
Som nybliven busschaufför, använder jag komradio i jobbet. Om jag går
ut på en linje, så är det bara de som
kör på den linjen som hör mig. När jag
vill prata ostört med trafikledaren, kanske om känsliga saker, så söker jag
honom direkt. Då kan ingen annan
höra, trodde jag.
Jag fick ett abrupt uppvaknande,
när min sambo kom hem med en lapp
och undrade om detta var våra frekvenser. Han hade fått dem av en annan radioamatör, när han frågat efter
dem. Senare kom radioamatören och
undrade om han avlyssnat mig och
mina kollegor.
Några veckor efter det, konfronterade samma radioamatör mig med uppgifter som han fått via vår komradio
eller polisradion. Därefter fick jag frågor om händelsen, frågor som jag inte
besvarade. Det finns något som heter kåranda, även hos busschaufförer.
Såvitt jag vet är det inte tillåtet att
föra vidare information, som man avlyssnat på polisradio. Det är däremot
fullt lagligt att lyssna på oss när vi
använder radion i arbetet. Omoraliskt????
Min åsikt är klar. JA, jag tycker att
det är obehagligt att nyfikna och
sensationslystna kan höra mig på
jobbet. Numera använder jag egen
mobil, när jag kontaktar trafikledaren.
I övrigt får jag finna mig i att bli avlyssnad, när jag meddelar kollegorna
att ”jag är 4 minuter sen, kan du vänta
på mig,” för det är den sorten av info
jag går ut på radion med efter mitt uppvaknande.
Är detta vad radioamatörer ska
syssla med? Jag är besviken, men inte
lika blåögd längre.
Mvh 73 Tina Martinsson

Batteritorsk?
Söker du batteripack till din
handapparater som har ett antal år på
nacken, så kan det verka att vara ett
hopplöst företag.
Det finns dock ett företag i USA som
marknadsför accpaket för nästan alla
sorters radio.
/www.batterytechcentral.com

KOMMENTARER
Detta styrs av radiolagen. Att
avlyssna är lagligt.
Att vidarebefordra eller använda
sig av det man hör är däremot inte
tillåtet. Man får faktiskt inte ens yppa
att man har hört något.
Detta gäller allt som inte är avsett
för allmänheten. Således inte bara
polisens trafik, utan all slags annan
kommersiell trafik. Faktiskt även
amatörradiotrafik. (vilket inte alltid
är så lätt att uppfylla med tanke på
bulletiner mm.)
Frågor på detta ingår i amatörradioprovets reglementsdel.
Så visa hänsyn och respekt för
andra, detta tillhör dessutom god
amatörradiosed!
/FDO
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FRÅN 4 SEPTEMBER
NY
AKTIVITETSTÄVLING!
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