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Sidan tre

Du kallas till SVARK´s årsmöte
tisdagen den 20 februari kl 19.00
SNT i klubbstugan på Vissmålen.

Efter sedvanliga rsmötesförhand-
lingar bjuder klubben på fika!

Möt upp och diskutera klubbens
angelägenheter och träffa dina
amatörvänner.

Välkommen till en trevlig kväll!

 /styrelsen

Förslag till dagordning.

På årsmötet får endast sådana ären-
den behandlas som medtagits i kal-
lelsen till mötet.

Kallelse!
Årsmöte tisdagen den

20 feburari 2007
§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 (två personer, varav en

sammankallande)
§14 Framläggande av budget samt fastställande av

medlemsavgift för år 2006  och senaste betalningsdag
§15 Behandling av styrelseförslag:
§16 Behandling av motioner
§17 Övriga frågor
§18 Mötet avslutas

 Heathkit Activity Day
lördagen den 10 februari 2007
från kl 09.00

Vår klubbsignal SK7XN kommer att var QRV från
radioklubben SVARKS;s lokaler i Vissmålen ,Huskvarna där vi kommer att aktivera en del Heathkitriggar på
olika band.
I första hand kommer vi att köra 80 Meter SSB och CW för att få kontakt med medlemmar i Swedish Heathkit
Club, men alla är naturligtvis välkomna att ropa in på vår QRG.
Vi kommer att ligga runt 3700 +-QRM från kl 09.00 fram till eftermiddagen så länge konditionerna tillåter.

Du är varmt välkommen att besöka Vissmålen under dagen, ta gärna med någon trevlig ”grönsak” , kanske för
att sälja, byta eller bara visa.

Vi serverar kaffe med dopp, samt korv med bröd.

Inlotsning till klubbstugan i Vissmålen  via SK7RGI på R6 eller via telefon  036- 14 16 99

SPECIAL SPECIAL
ARRL informerar på sin hemsida:

    Feb 10, 0800Z-1900Z, Huskvarna, SWEDEN. Swedish Heathkit Club, SK7XN.
    Encouraging the use of Heathkit Radios. 14.287 14.040 3.700 3.540.

Vi kommer också att köra sked med Rick PA3CJL som kommer att vara QRV från en
    holländsk  Heathkitklubb.

VÄLKOMMEN med på en dag fylld av Hethkitaktiviteter!
73 de

           Janne SM7NDX          Mats SM7BUA
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Klubbinfo

Gunnar Hansson

Adressändring

SM7FFP Britt Ceder
P.O. Box 360
Ukarumpa EHP 444
Papua New Guinea

SM7XXE Maria Enell
Jönköpingsvägen 18
560 27 Tenhult
036-39 36 85

John McNichols
Björkängsgatan 9
570 21 Malmbäck
Tel: 0380 / 66 04 17

Ny medlem

SM7TJC Anders Karlsson
Storgatan 51C
334 32 Anderstorp

QRS igen!

Jag hörde CW på 2M och svarade på usb! Det var SM7ERE Kurt som
ropade cq, och det hör inte till vanligheterna att man hör något på
144.300Mc. Jag ringde upp honom och frågade om han E.v. ville vara
med o köra ett QRS-nät på 2M, han blev väldigt glad för det hade han
flera gånger tänkt på!

Så vi bestämde att jag skulle sprida budskapet (låter som en
sektpredikan) om att han ofta finns på 144.050Mc, och KAN svara i låg
takt! Hör av er antingen här i forumet eller till mej om detta ämne!

73 de SM7WNK Anders

Forum på SVARK-s hemsida

Gå in på www.sk7ax.se och klicka på ”Forum” i menyn längst
upp till vänster.
SVARK-s nya forumsida är öppen för alla, förutom
”Medlemsinfo” som är  lösenordsskyddad. När du försöker gå
in på denna sida får du möjlighet att registrera dej med
användarnamn och valfritt lösenord.
Det är väldigt enkelt och du får sen en bekräftelse via mail. Sedan
är det bara att börja använda.
Gästbok och övriga forum är öppna för alla.

Du kan få klubbinfo, ställa frågor och kanske svara på någon.
Lämna tips för antenner och teknik, DX mm mm.

Gör dej hörd på SVARK-s forum!

Välkommen !

Resultat aktivitesttävling ht -06

12 medlemmar lämnade in sitt resultat i höst-
omgången jämfört med 9 i våromgången.

Högsta p QSO BullenNärv.   Total
SM7NDX 401 3 13 6416
SM7HCW 234 3 13 3744
SM7LZQ 385 2,75 3 2213,75
SM7EH 150 1,25 10 1687,5
SM7WNK 41 2,25 10 502,25
SM7UGO 24 0,5 13 324
SM7UDX 17 2,5 10 212,5
SM7SMS 33 0 5 165
SM7BVO 3 1,25 9 30,75
SMØFDO 5 0,75 1,5 11,25
SM7UGG 7 0,75 0 7
SM6DER 5 0 1 5

Ökning

     Ökning     Poäng VT06 Poäng HT06
SM7LZQ 194 2213,75 2019,75
SM7WNK 0 502,25 502,25
SM7SMS 91 165 74

Utlottat pris
SM7WNK

Riggtestardag på SVARK.
Boka in lördagen den 24 februari för en intressant dag. Det blir
hårdtest av olika riggar, dels mot våra stora antenner, dels blir det troligen
en del mätningar under ledning av SM7SMS m fl.
Ta gärna med din egen rigg för en utvärdering.
Tidpunkten ej bestämd, kolla vår hemsida och bullen söndagskvällen.
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Ordföranden har ordet

SAC-test, något för aktiva amatörer..  Anders kör sin förstat kortvågstest
på SVARK..     /FDO

Ledare

Nu är det dags för årsmöte igen,
20/2-2007 kl 19:00. Tiden går fort
när man har roligt! Vad har
egentligen hänt mej det här året? Det
har varit ett givande och lärorikt år,
som har fått mej att utvecklas, både
som ordförande och människa! Att
delegera har jag upplevt som lite
jobbigt, men övriga styrelsen har
hjälpt mej! Jag vill passa på att tacka
dem och även alla andra i klubben för
all hjälp och stöd!

Vad har hänt i klubben det här året?
Det har körts en hel del NAC-tester
med hyfsat resultat. Även på kortvåg
har vi deltagit i flera tester. Vi har
haft två aktivitets-tävlingar,
radiosamband vid två bilrallyn och
en minnesvärd fielday hos SM7FEJ
Lasse. Vi har startat ett forum för
medlemmar på Internet.

Målningen av huset har påbörjats
och vi har rensat upp den nedre delen
av trädgården. Detta är bara några
exempel på aktiviteter som vi på
klubben har ägnat oss åt.

Jag hoppas på ännu flera aktiviteter
under 2007. Det är kanske inte
omöjligt, med hjälp av er!

I år ska vi ha loppmarknad. En
kommitté är väl det första som

behöver sättas samman. Känner
någon sej manad för en sådan uppgift
så kontakta styrelsen!

Flera tekniska artiklar i SVARK-
nytt vore önskvärt, tycker jag. Vad
tycker ni?

Saknar ni något hör gärna av er till
styrelsen eller de kommittéer det
berör!

Väl mött i etern och i klubbstugan!

73 de SM7WNK Anders

Ordförandesyssla (red kommentar)

QRS-nätet fortsätter..

Lördagar från kl 14 SNT. Trafiken
brukar pågå ett par timmar på
frekvenserna.

Frekvens 3545 +/- 5 kHz.

Ta det lungt med din egen takt. För dej som är nybörjare eller
för ringrostiga.
Ingen egentlig masterstation finns utan principen är att ”alla
kör alla”. Tänk på att håll en låg takt då många enbart lyssnar på
frekvenserna.

Vem vågar...?

Välkommen in /SMØFDO!

svarknytt@comhem.se
sm0fdo@comhem.se
sm0fdo@ssa.se

Klubbvärdar

Tisdag     30 jan SM7WNK Anders
Tisdag       6 feb SM7BVO Rolf
Tisdag     13 feb SM7UXU Christer
Tisdag     20 feb SM7HCW Olof
Tisdag     27 feb SM7XUF Göte
Tisdag       6 mars SM7NYM Jonny
Tisdag     13 mars SM7WUN Jonas
Tisdag     20 mars SM7EH Gösta
Tisdag     27 mars SM7RIN Ingemar
Tisdag       3 april SM7NDX Jan
Tisdag     10 april SM7OVE Ove
Tisdag     17 april SM7UGO Magnus
Tisdag     24 april SM7LZQ Thorbjörn
Tisdag       1 maj SM5DQC Östen
Tisdag       8 maj SM7VHK Mikael
Tisdag     15 maj SM7WNK Anders
Tisdag     22 maj SM7BVO Rolf
Tisdag     29 maj SM7UXU Christer Ny adress till SVARK-

nytt
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.

Verksamheten

Verksamhetsberättelse
för SVARK 2006

Även under 2006 har det körts en
hel del radio från SVARK.

Klubben har under året deltagit i
flera tester (tävlingar) på VHF,  UHF
och kortvåg.

Kortvågsaktiviteten har resulterat i
många fina DX, vilket inte minst visar
sig i den QSL-hantering som därpå
följer.

SVARKs hemsida har uppdaterats
av SM7XUF Göte och SM7UGO
Magnus.

SSA-bulletinen har sänts varje
vecka över klubbens repeatrar på 145
och 434 MHz. Operatörer har varit
SM7NDX Jan (ansvarig), SM7DYD
Sven-Bertil, SM7RIN Ingemar och
SM7UGO Magnus.

SVARK har haft radiosamband vid
två bilrallyn. Några SVARK-
medlemmar har bistått närliggande
radioklubbar vid deras radiosamband.
Ansvarig för radiosambanden har
SM7NTJ, Lorentz varit.

Under hösten besökte SVARK
Räddningstjänsten i Jönköping och
fick information om deras
verksamhet  och om det kommande
radiosystemet (TETRA). Efter ett
möte mellan SVARKs styrelse och
kommittén gentemot Räddnings-
tjänsten beslutades att upprätta en
pärm med information om
samarbetet. Denna pärm finns på
klubben för allmän information.
Kontaktperson mellan SVARK och
Räddningstjänsten är SM7OVE, Ove.

För service och underhåll av
klubbens repeatrar har SM7RIN
Ingemar och SM7FEJ Lars svarat.

SVARK-Nytt har utkommit med 4
nummer och har varit mycket
uppskattade. 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
oanvänd.

Avgående och inkommande QSL-
kort har skötts av SM7HCW, Olof och
SM7EH, Gösta. Avsändning av kort
till SSA har skett ca en gång per
månad.

Under våren och hösten har hållits
två aktivitetstävlingar (på
amatörradio) för SVARK-med-
lemmar. Ansvarig har SM7UGO,
Magnus varit.

För skötsel av hus och trädgård har
ett flertal medlemmar svarat.
Målningsarbete utvändigt utfördes
under två dagar.

I juni arrangerades en fieldday
(familjedag) vid SM7FEJ, Lars
sommarstuga, utanför Ödestugu. Där
kördes radio och grillades korv. Vi
hade även en tävling ”kast med
gammal elmätare”. Ett antal besökare
övernattade i tält och i stugan.

Under hösten byggdes och sattes
upp en vertikalt polariserad deltaloop
för 80 m SSB. Utvärdering pågår.

Nya gardiner har satts upp i hallen
på övervåningen och i QSL-rummet.
Arbetet har utförts av Tina
Martinsson.

Ansvarig för bingolottoförsälj-
ningen har SM7UGE, Fredrik varit.
Numera sker försäljningen med hjälp
av Bingolottos prenumerationstjänst.

Även i år fanns en gran i trädgården
(men denna gång utan belysning så
den kan knappast kallas julgran).

Radioaktiviteten har varit hög!
Här SM7SMS och SM7UGO som
ofta deltar i VHF-testerna.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande Anders Eriksson,

SM7WNK
Vice ordförande Rolf Stertman,

SM7LPE
Sekreterare Ebert Lööv, SM7VRI
Kassör Lars-Olof Rosell,

SM7HCW
Vice kassör Jonas Lundgren,

SM7WUN
Ungdomsledare och

utbildningsansvarig Jan Eliasson,
SM7 NDX

Förste suppleant Anders
Lagerström, SM7NUC

Andre suppleant Mikael Dahlén,
SM7VHK

Materialförvaltare Ingemar
Emricson, SM7RIN

Antal styrelsemöten har varit 11 st.
Förutom årsmötet har två
föreningsmöten hållits.

Medlemsantalet var vid årsskiftet
2006/2007 134 st.

Materiel
Två st datorer med plattskärmar har

inhandlats. En ny skottkärra har
anskaffats.

Utbildning
Under hösten hölls en kurs i

radioteknik. Lärare var SM7VRI,
Ebert. Kursen fortsätter under våren.

Året som gått

Februari
21 Årsmöte. Ca 20 st medlemmar

var närvarande.

Mars
7 Filmkväll DX-exp. FT5XO

2005 och Eons film om ”Stormen
Gudrun”.

14 SM5BF, Calle informerade
om SSA´s förändringar i styrelsen.

Maj
16 Föreningsmöte.
27 Radiosamband vid bilrallyt

Polkatrofén i Gränna.

Juni
10-11 Fieldday (familjedag)

vid SM7FEJ Lars sommarstuga,
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utanför Ödestugu. Ett 20-tal
medlemmar deltog.

20 Grillkväll på SVARK.
27 Radiosamband vid bilrallyt

Midnattsolsrallyt.

Juli
2 Alexanderdagen. Besök på

radiostationen Grimeton  i Halland
som är utsett till världsarv.

Augusti
22 Kräftfest på SVARK med ett

20 tal deltagare.

September
3 Upptäcktes att det hade varit

inbrott på SVARK. Fönstret i QSL-
rummet hade brutits upp. Det enda
som saknades var asken med

telefonpengar innehållande några få
enkronor. Polisen undersökte senare
brottsplatsen.

16-17 SVARK deltog i SAC-
test på telegrafi (radiotävling).

23-24 SVARK deltog i SAC-
test på foni (radiotävling).

Oktober
24 16 st SVARK-medlemmar

gjorde studiebesök på Räddnings-
tjänsten i Jönköping.

27 Tonårsgruppen i Allianskyrkan
i Tenhult var på studiebesök på
SVARK.

November
1 Kursstart  radioteknik (10

kurskvällar).
14 Föreningsmöte.

Verksamheten

December
12 Luciafirande med sång av

SM7NDX, SM7UDX med familj.
Vi har under året haft många

aktiviteter som krävt stora insatser
från medlemmarna. Styrelsen vill
tacka alla som lagt ner ett stort och
osjälviskt arbete för klubben under
året!

Huskvarna den 8 januari 2007
SVARK:s  Styrelse

Verksamhetsplan
för SVARK 2007
Klubbträffar

På tisdagar året runt (även på
sommaren) hålls klubbträff c:a kl
19:00. Olika föredrag och
demonstrationer kommer att ordnas.
Till exempel: teknikkvällar där
medlemmarna får mäta upp sin egen
utrustning, demonstration av olika
teknikområden, datakommunikation,
satellitkommunikation, månstuds,
meteorsscatter, dx m.m.

Radiosamband
Radiosamband kommer att hållas

vid 3-4 tillfällen. Komplettering och
underhåll av utrustning samt fördjupat
samarbete med Räddningstjänsten för
katastrofberedskap.

Utbildning/studiecirklar
Morse/telegrafi- och radioteknik-

kurser som leder till ett certifikat,
även ”uppfräschnings-kurser” för
ringrostiga.

Radio
Deltagande i aktivitetstester på

både kortvåg och högre frekvenser.
Köra radio via månen, sateliter och
meteorer.

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

Huset
Underhåll och skötsel av hus och

tomt sker fortlöpande. Under året
skall återstående delar av huset målas.
Ett golv skall läggas på en del av
vinden.

Bingolotto
Bingolotter kommer att säljas

under året.

Demonstration av amatörradio
Vi skall under året demonstrera

amatörradio, t.ex. genom öppet hus
på klubben.

Möten
Under året kommer förutom

årsmöte, två föreningsmöten och c:a
tio styrelsemöten att hållas.

Bulletinsändningar
Nyhetssändning via amatörradio

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

Klubbtidning
Medlemstidningen SVARK-Nytt

utkommer med fyra nummer under
året.

Hemsidan
Målet skall vara att ha en intressant

och levande hemsida som
regelbundet uppdateras.

Antennarbete
VHF/UHF-antennerna skall ses

över. De övriga antennerna samt den
stora masten behöver också en
översyn.

Studiebesök
Vi kommer även i år att ta emot

studiebesök från intresserade samt
göra egna studiebesök.

Familjearrangemang
Medlemmar och deras familjer

kommer att ges möjlighet att samlas
till en trevlig samvaro vid en fieldday
(friluftsdag), vid den traditionella
kräftfesten och luciafirandet samt
även under ”vanliga” tisdagkvällar på
klubben.

Loppmarknad 2007
Det skall anordnas en loppmarknad

under hösten där SVARK och andra
försäljare kommer att deltaga.

Huskvarna den 16 januari 2007
SVARK:s  Styrelse
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SK7AX -
Aktivitet.

Av SM7EH/Gösta

Så var det tid för SVARK-Nytt
igen. Var tar tiden vägen. Vi var lite
sena med förra numret, därför blir
den här perioden betydligt kortare.
Men var tog vintern vägen. Sedan
förra numret har det knappast
kommit en enda snöflinga, bara regn
och grått och trist hela tiden.
Personligen blir jag inte lessen om
det inte snöar, det skapar bara en
massa snö-skottning. Men idag när
jag sitter och skriver den här artikeln
så vräker snön ner. Vi blir inte utan
vinter trots allt. Vi drabbades också
av en ganska kraftig storm i veckan
som gick, inte lika våldsam som
”Gudrun”, men den var ändå så
kraftig att min 80-meters Vertical låg
nere på gräsmattan på morgonen.
Som tur var hann jag få upp den precis
innan snön började vräka ner.
Klubbens antenner klarade sig.

Det har varit en del aktivitet från
SK7AX. Den stora begivenheten
denna perioden har varit 2 olika
expeditioner till VU7-land,
Laccadive Islands. Den första var i
början på december, VU7LD, och
hamnade i loggen på 6 olika band.
Den andra expeditionen, VU7RG,
finns också i loggen, men är inte
avslutad ännu.

Expeditionen till Burkina Faso,
XT2C, är inte avslutad än, men finns
redan i loggen.

Bangladesh-expeditionen S21XA
loggades på 7 MHz, som var nytt
på det bandet.

Vid Nyåret dök ett gäng Italienare
upp från S.M.O.M. i Rom
(Sovereign Military Order of
Malta) med callet 1A4A. Stationen
loggades på 6 olika band.

Lite andra godbitar som loggats.

5A7A Libya
TZ6RF Mali
V51AS Namibia
3XD2Z Republic of

Guinea
C91VB/4  /6          Mozambique

(Olika öar)
9M6XRV East Malaysia
FO/N6JA Frensh

Micronesia
TU2/F5LDY Ivory Coast
ST2R Sudan

Det kommer att dyka upp massor
med expeditioner på banden i
februari och mars månad

Jan. 07 – feb. 11  kommer
GMØDHZ att köra från Tunisia med
signalen 3V8SS.

Jan. 21 – feb. 23  kommer
DK2WV att bli aktiv från
Madagaskar med signalen 5R8HG.
QSL via DK2WV.

Feb. 01 – feb.14 blir det aktivitet
från Spratly Islands av ett team från

DU-land, med signalen DXØJP. QSL
via JA1HGY. Iota AS051.

Feb. 01 – feb 15. Ett gäng Italienare
gästar Djibouti med signalerna J2ØM
och J2ØR. De kör från en Ö som heter
Oucha Island (Iota AF053) QSL via
I2YSB.

Feb. 02 – feb. 10. DB1JAW och
DK5MH gästar Algeria och blir aktiva
med signalerna 7WØJAW och
7WØMH. QSL via DB1JAW direct.

Feb. 03 – feb.22. HA9SDA och
HA9RE blir aktiva från Tokelau Island
med signalen ZK3RE. QSL via
HA8IB. Iota OC048.

Feb. 05 – feb. 15. Ett blandat team
blir aktiva från Aves Island med
signalen YWØDX. QSL via IT9DAA.
Iota NA020

Feb. 05 – feb. 18. F8PDR blir aktiv
från Mauritania med signalen 5T5DY.
QSL via F8PDR.

Feb. 10 – feb. 20. Ett gäng USA-
hams blir aktiva från Dominica med
signalerna J75KG, J79RV, J79WI,
J79XX och J79IU.

Feb. 15 – mar. 03. Ett team DL-
hams aktiverar Norfolk Island med
signalen VK9N. QSL via DJ2MX. Iota
OC005.

Feb. 25 – mar. 25. W8EB och
W8DVC blir aktiva från St. Maarten
med respektive PJ7-call. Iota NA105.
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Rapport från Torsten i Vietnam
Feb. 26 – feb. 27. HA9SDA och

HA9RE gästar Samoa en dag med
signalen 5WØRE. QSL via HA8IB.
Iota OC097.

Mar. 01 – mar. 31. Ett gäng SP-
hams aktiverar Agalea & St. Brandon
med signalen 3B6xx. Iota AF001.

Mar. 04 – mar 22. Guinea Bissau
aktiveras av några DL-hams med
signalen J5UAR. QSL via DL7CM.

Mar. 09 – mar. 20. Ett team 9M2-
stationer aktiverar Spratly Islands
med signalen 9M4SDX. QRV 24
hours/day, med 4 stationer. Iota
AS051.

Mar. 11 – mar. 12. HA9SDA och
HA9RE kommer åter till Samoa en
dag med signalen 5W0RE. QSL via
HA8IB. Iota OC097.

Mar. 29 – apr. 21 . Det nya
”landet” Swain Island kommer att
aktiveras av en stor expedition, alla
bands, alla modes. Signalen blir N8S.
QSL via YT1AD. Iota OC200.

73s de SM7EH/Gösta

Konfirmerade länder (mixed mode)
Per band de senaste 5 åren.
2002 -  2006
Frekvens 2002 2003 2004 2005 2006

  1,8 MHz 113 118 120 121 122
  3,5 MHz 236 238 240 242 246
  7    MHZ 313 313 319 318     319
10    MHz 225 225 250 257 265
14    MHz 323 323 325 326 331
18    MHz 253 253 273 278 285
21    MHz 318 318 324 328     327
24    MHz 214 214 240 244 246
28    MHz 299 299 301 303 304

Saknade länder....

Statusen på DXCC. Två nya  DXCC-Länder har tillkommit sedan
förra året, Montenegro YU6, och Swain Island KH8.

Samtliga 337 DXCC-länder (entities) är confirmed i SK7AX logg,
mixed.

På CW däremot saknas fortfarande 2 länder, Glorioso Island och
North Korea.

På SSB är samtliga 337 DXCC-länder nconfirmed.

(OBS! I den övriga statistiken är ”deleted countries” medräknade).

73’s de SM7EH/Gösta.

Inbjudan till Vinter-
KRIS 07

Efter flera förslag om en kvälls-
övning vintertid för att prova vår
förmåga till radiosamband under lite
svårare förhållanden, ger vi här en
förhandsinformation om den
planerade vinterövningen.

Datum: Söndagen den 18 februari
2007

Tid: 18:00 – 20:00 svensk tid
(OBS: Endast 2 timmar)

På kortvåg tänker vi primärt
använda 80 metersbandet. Under
kvällstid är det ganska många signaler
på 80 meter. Risken är även stor att
konditionerna försvårar etablering av
kontakter mellan våra distrikt i
Sverige. Om t ex. en LC-station inte
når HQ måste en annan LC-station
användas som relä för att förmedla
kontakten vidare. Reglerna blir
samma som vid tidigare KRIS-

övningar men vi ställer inte något krav
på reservkraft i denna första
vinterövning. Vi kommer med
komplett information med frekvens-
listor i februarinumret av QTC och
på Stockholms Radio-amatörers
hemsida för KRIS www.sra.se/kris
För frågor och kommentarer,

kontakta: SM0NHE, Urban
sm0nhe@sra.se eller SM5TRT,
Gunnar tel. 08-532 556 97.

Vi hörs i Vinter-KRIS 07 !!
73 de KRIS-gruppen gm Urban /
SM0NHE

Något för Kris-medvetna SVARK-are!
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Egypten (SU-Land)

En resa genom Egypten, från
Kairo i norr till Abu Simbel i

söder.

Egypten var onekligen ett
fascinerande land att komma till.
Man kan säga att det består utav 3
olika ”modeller” av natur. Längst i
öster har vi Röda havet, med fina
stränder och härliga bad och havet
fullt med koraller och vackra
”akvariefiskar”.  Man har Nilen,
världens längsta flod som rinner som
ett blått band genom hela landet. På
båda sidor av Nilen är det bördigt
jordbruksland. Där är det grönt och
frodigt med stora palmlundar och
bananodlingar. Resten av landet är till
största delen rent ökenlandskap

Vi började med Hurghada, vid Röda
Havet, som är en badort. Härifrån
gjorde vi en utflykt på 2 dagar till
Kairo. Åker man till Egypten, så är
ju Pyramiderna ett måste.  Det är ju
otroligt att man kunde bygga upp
något sådant på den tiden. Den
största, Cheops-pyramiden är upp-
byggd av 2,3 miljoner stenblock.
Kairo, som man kallar för de 1001
minareternas stad, är ju verkligen en
stor stad, officiellt 7 – 8 miljoner,
men i verkligheten 24 miljoner
invånare.

Vi fortsatte söderut mot Luxor.
Härifrån startade andra veckan. Nu
skulle vi kryssa på Nilen en vecka, ner
till Assuan och tillbaka till Luxor.

Varje dag gjorde vi
strandhugg, och tittade på
olika sevärdheter. Det var
mycket vackert att glida fram
på Nilen med alla
bananodlingar och
palmlundar och ett behagligt
klimat, c:a 25°. Man kallar ju
Egypten för ”Solens Land”,
och det gör det verkligen skäl
för. Det var alltid sol, nästan
aldrig ett moln på himlen,
och möjligen en skvätt regn vart
tionde år.

Det fanns massor med tempel, 3
– 4 tusen år gamla, t.ex. templet i
Luxor, Amond-templet i Karnak och
Hatchepsut’s tempel. Från Assuan
gjorde vi en bussutflykt på 27 mil
genom öknen till Abu Simbel-
templen.

När man byggde den stora dammen
i Assuan, dränkte man ju samtidigt
ett 30 mil långt område. Här ligger i
dag den konstgjorda Nassersjön, 65
m djup. Samtidigt fick nära 1 miljon
nubier evakueras från området.

Abu Simbel-temlen låg ju här,
direkt uthuggna ur klippan. De skulle

ju bli dränkta när dammen byggdes.
Men ett stort internationellt
konsortium bildades för att rädda
templen. Och man lyckades, man
sågade itu dem i små bitar på 20 ton,
numrerade dem och flyttade dem dit
vattnet inte skulle nå, och pusslade
sedan ihop dem på ett annat ställe.
Fantastiskt.

Vi besökte också ”Konungarnas
Dal”, där man har begravt 62 st.
Faraoner och Konungar i gravar
inhuggna i berget upp till 200 meter,
vackert målade och med massor av
reliefer. Här ligger bl.a.
Tutankhamon’s grav.

Allting har sitt slut, så även denna
resa, ett resmål utöver det vanliga,
som kan rekommenderas.

73s de  SM7EH/Gösta.

Jämnställdhet

Medan manfolket latar sig i solskenet,
sliter våran Tina i bakgrunden med att
kratta och rensa grusgången.
Hon är en av de som verkligen bryr sej
om hur det ser ut runt oss och i
verksamheten.
Tina har fixat med gardiner, städning,
snöskottning (!) med mycket mera.

Skäms gubbar!

(Om man nu ska vara ärlig, så tillhör
inte männen på bilden de lataste på
klubben.)

Tack Tina för att du ställer upp och håller ordning på oss! /FDO
Foto: SM7FDO
sommaren 2006

Pyramiderna i Giza

Alabaster-Moskén i Kairo
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Radio i Handen

I samband med SSA
årsmöte 2007 anordnas en
amatörradiomässa i Handen, Haninge
kommun.

Södertörns Radioamatörer arran-
gerar detta och evenemanget blir på
hotell Park Inn i Handen, 20 km
söder Stockholm.

Start blir fredagen den 13 april, och
kl 1400 slås dörrarns upp för
besökare. Under fredagen hålls

utställningen öppen och några mindre
möten kan det  också bli.

Under lördagen blir det ett späckat
program med föredrag/seminarier
och utställning.

På kvällen blir det bankett samt ett
enklare alternativ för våra yngre
besökare. Dans till ”The sixties” samt
även ett Diskotek!

Under söndagen blir det SSA
årsmöte enbart. Ingen utställning
denna dag.

Amatörradioprylar och Surplus m.m Säljes:

Radiostation SRA P12, batteridrift, låg uteffekt, frekvens nånstans 25-40 Mhz, ring för info, 400 kr.

Signalgenerator Marconi TF 517F/1, 1960-tal?, täcker 10-18Mhz, 33-58Mhz samt 150-300 Mhz, 500 kr.

2 st Walkie-Talkie Finetone TC-10, 1W, 2 kanaler, 27 Mhz, 200 kr för båda.

Rullbandspelare (def, nätdel saknas), 50 kr.

3 st analoga satellitmottagare (Amstrad, Phillips och Grundig), 100 kr/st.

Polisradio Mach 8 kanaler, def brusspärr, 50 kr.

Nätaggregat Graham Brothers, ut 12 eller 13.5V, 13A, 100 kr
.
Vridkondensatorer och spolstommar, stora och små, ring!

Div gamla mikrofoner, hörlurar och högtalare. Vridomkopplare. Batteriladdare, hembygge, 12V, 50 kr
.
Digital satellitmottagare Thomson, 500 kr

PC Pentium med färgskärm och tangentbord, 400 kr
.
Div andra gamla prylar, kom och fynda!

Ring eller maila för mer info, kan ev. maila bilder.

Robert Fredriksson, SM7RPU.
036-714045 kvällar och helger
070-3448871 kontorstid
Mail: robert.fredriksson@fastighetsbyran.se

Boka i tid!
Bankett och övernattning måste

bokas i god tid för att du ska vara
säker på att få plats.

Vi har också två stora lotterier med
mängder av fina vinster, dels
Årsmöteslotteriet med över 30 000:-
i vinstvärde (första pris en
IC706MKIIG), samt ett ”QROlle”-
lotteri, vinstvärde över 17 000:-. Ja
just det, första pris här är just en
QROlle-rigg.

Bokningar och beställningar kan du
göra på mässans hemsida:

www.årsmöte.nu

Här kommer du att kunna se
komplett program och vilka utställare
som kommer.

Välkommen till Södertörn!
/SMØFDO avd info.
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