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SVARK 2007
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@tele2.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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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

SSA:s
Avstörningsfunktionär i
norra SM7
SM7NTJ Lorenz Björklund
0140-25 080, lorentz@bet.se

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@comhem.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
SVARK-nytt nr 2 - 2007

Sidan tre
Fieldday "SPÅNGARYDET" 2 - 3 juni
Lördagen den 2 juni från kl.10.00. Avslutning: Söndagen den 3 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!

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...
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! Titta
efter skylten ”Billig Diesel”!
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...
73 de fej

Bilden är från förra sommaren visar på riktig radiokörning med trampgenerator och QRP-effekt.
OBS! Det finns 220 Volt bara från mer eller mindre
väsnande elverk, ett på 5 kVA och ett på 900 VA.
12 Volt finns framdraget på flera platser. Om det behövs
mer än 25-30 Ampere så löser vi det med. Batterikapacitet
ligger på ca 1500 AH fördelat på flera batterigrupper så det
torde räcka att köra radio så antennen glöder.
73 och välkommen! /FEJ

Loppmarknad på
SVARK
Den 8 september är det åter dags för
loppmarknad på SVARK, Södra
Vätterbygdens Amatörradioklubb,
strax söder om Huskvarna.
Vi öppnar för visning kl 9.00 och
försäljning 10.00. Som vanligt
kommer man att kunna hitta allt, både
med och utan anknytning till
elektronik och radio.

Bokning av bord görs via e-post till
sk7ax@ssa.se (en viss provision tas
ut).
Obs Klubben söker som vanligt
prylar till försäljning. Överskott, eller
sådant
som
inte
används,
komponenter, data och radio. Leta i
gömmorna eller fråga på ditt jobb!
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Ny adress till redaktionen
Eftersom chello.se ej finns längre,
är den nya adressen till comhem.
Chello upphörde som adress vid
april månads utgång.
svarknytt@comhem.se
sm0fdo@comhem.se
sm0fdo@ssa.se
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Klubbinfo, Ledare

Radiosamband
Jag har fått frågan om vi kan ställa
upp på följande samband 10/6 Norrahammar, ett SP, två SS. Bemanning:
en start, ett mål + Bas totalt 3-4
operatörer
28/6 Midnattssolsrallyt tordag eftermiddag, en SS i trakten av
Lekeryd, en start ett mål totalt 2
operatörer
29/6 Midnattssolsrallyt fredag
morgon, en SS i trakten av Mullsjö,
en start ett mål totalt 2 operatörer
Hör av dej för bokning.
73 de SM7NTJ Lorentz
sm7ntj@ssa.se

Ny medlem
SA7AUC Hans Johansson
Unnefors 15,
560 25 Bottnaryd
Tel: 036-28105
Välkommen!

Nya signaler efter vinterns
kurs:
SA7AUB Hannu Kandelberg
VÄRNAMO
SA7AUC Hans Johansson
BOTTNARYD (medlem i SVARK)
SA7AUD Leif Ringhagen
HUSKVARNA
SA7AUI Sven-Erik Steinbach
JÖNKÖPING
SA7AUL Stefan Kristensson
EKSJÖ
Ett stort Grattis!
Adressändring
SM7UGG
Stefan Augustsson
Vikingagatan 3
568 31 Skillingaryd
0370-70314
SM7XUH
Daniel Ekedahl:
Sunnebogatan 5
343 34 Älmhult
Tel: 0476 / 63 89 28

Stugvärdar
Tisdag
8
Tisdag 15
Tisdag 22
Tisdag 29
Tisdag
5
Tisdag 12
Tisdag 19
Tisdag 26
Tisdag
3
Tisdag 10
Tisdag 17
Tisdag 24
Tisdag 31
Tisdag
7
Tisdag 14
Tisdag 21

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

SM7VHK
SM7WNK
SM7BVO
SM7UXU
SM7HCW
SM7XUF
SM7NYM
SM7WUN
SM7EH
SM7RIN
SM7NDX
SM7OVE
SM7UGO
SM7LZQ
SM5DQC
SM7VHK

Mikael
Anders
Rolf
Christer
Olof
Göte
Jonny
Jonas
Gösta
Ingemar
Jan
Ove
Magnus
Thorbjörn
Östen
Mikael

Kommande ativiteter
CQ-M Contest 12-13 maj
Fieldday 2-3 juni (eller FEJ-dag, som
det har börjat kallas)
Grillkväll 19 juni
Kräftfest 14 augusti
Samband
Aktivitetstävling

Ordföranden har ordet
Det har varit en tuff period för mig, nytt jobb och en
del övertid! Jag jobbar numera på Ljunsarps Verkstads
AB som kantpress/robot-operatör, tekniker. Jobbet är
inte nytt för mej men det är ändå mycket o lära på ett nytt
företag och nya produkter. Det tar alltid sin lilla tid att
komma in i nya rutiner. Jag hoppas att tiden ändå skall
räcka till för SVARK!
Årsmöte har vi haft och den enda förändringen i
styrelsen är Vice ordförande. SM7NTJ Lorenz inehar
numera den posten.
Arbetet med VHF-masten är påbörjat. Men det kommer
nog att ta en del tid att återställa den så vi kan vara QRV
på vhf/uhf igen!
Även andra antenner behöver översyn o repareras i
sommar.
Loppmarknad har vi spikat datum för i år, lördagen den
8 september.
73 de SM7WNK Anders
Är det inte det ena så är det något annat. 30 m beamen krånglar. Vid effekt på mer än ca 10 W sticker SWR. Veva ner
masten, kolla förbindningarn. Anders + ett par till jobbar med att få ordning på SWR. Dålig kontakt? Troligen
vatten i koaxen blir teorin när vi inte hittar något.
Foto och kommentar SM7FDO

4

SVARK-nytt nr 2 - 2007

SK7AX Aktivitet.
Av SM7EH/Gösta
Så har vi åter genomlidigt en
vinter, den blev lite envis på slutet
med regn och snö om vartannat,
och kallt. Vi hade ju också en liten
storm som fick namnet Per.
Jag skrev ju i förra numret att den
inte hade gjort någon skada på vår
antennpark, men ack vad vi bedrog
oss. Antennmasten med de
komplicerade antenn-systemen för
VHF och UHF hade blivit skadad,
som vi inte såg från början, och efter
någon vecka så rasade hela
härligheten i backen och blev
”kaffeved”. Det blir tyvärr en
kännbar kostnad för klubben.
Men nu stundar härliga tider, våren
är i antågande och vårblommorna har
börjat och slå ut i backarna. Även om
det är vackert ute i naturen nu, så bör
vi väl ändå kunna anslå någon tid till
att köra radio också, det kommer en
del fina begivenheter.
Av de aktiviteter som annonserade
i förra Svark-Nytt hamnade en del i
SK7AX logg. T.ex. VK9DNX /
Norfolk Island, J5BI/ Guinea Bissau,
9M4SDX / Spratley Islands, och det
nya ”landet” Swain Island är loggat
på 40/CW, 20/SSB och 17/SSB.
Expeditionen är i skrivande stund
inte avslutad.
Det har varit ganska stor aktivitet
från SK7AX och många fina DX har
loggats, t.ex:

VP2MRD
8Q7NC
J2ØRR
D6ØVB
OD5NH
XV2A
C98GLO
V51KC
V8BDS
ZD8QD
BG7IXG/7
5T3TN
XU7TZG
3DAØAY
ST2R
HH4/K4QD
6I2MX
Z22JE

Montserrat
Maldives Islands
Djibouti
Comores Islands
Lebanon
Vietnam
Mozambique
Namibia
Brunei
Ascension Island
China
Mauretania
Campuchea
Swaziland
Sudan
Haiti
Mexico
Zimbabwe

Det kommer att finnas många fina
expeditioner ute framöver, så håll
öronen öppna. Ett av de mest
önskade ”landet” Scarborough Reev
dyker upp.
April 29 – c:a 9 maj kommer ett
stort internationellt team att aktivera
Scarborough Reef, BS7H, QSL via
KU9C.
April 27 – maj 06: K9EL kommer
att köra från St. Martin med signalen
FS/K9EL. QSL via K9EL byrå.
April 27 – maj 08: SM5GMZ blir
aktiv från Senegal med signalen
6V7xx.
Maj 03 – 07: UR-hamsen kommer
tillbaka till Fiji, fast till en annan ö,
Yanuca Island, Iota OC-189. QSL via
UR3HR.
Maj 10 – 15: Nepal, 9N7, aktiveras
av ett team JA-stns. QSL via homecall.
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Maj 14 – 19: Några XE-stns kommer
att köra från en Mexikansk ö, Roqueta
Island, med signalen 4A3IH, Iota
NA-103. QSL via IT9EJW.
Juli 05 – 20: Några W-stns blir
aktiva från Botswana, A2. Individuella
callsign.
73s de SM7EH/Gösta

CQ-M INTERNATIONAL
CONTEST SSB 12-13
MAJ
Lördagen den 12 maj är vi ett gäng
som kör ssb-contest. Den börjar
12:00 UTC (14:00 lokal tid), och
pågår till 11:59 UTC söndag. Är du
intereserad nybörjare eller erfaren
spelar ingen roll, det är bara att
komma till svark och köra radio så
det ryker! Min tanke är att eventuelt
bilda ett test-team, som kanske kör
två till tre tester per år!
Det finns även möjlighet att starta
grillen under lördagen, eller spela
kubb om vädret tillåter.
Det är också ett ypperligt tillfälle
att lämna in prylar som du fick över
efter vårstädningen i shacket, till
våran loppmarknad 8 september!
73 de SM7WNK Anders

Red har ordet.
Detta var vad jag fick in till tidningen
detta nummer. Lite tunt eller...? Bättre
nästa gång? Efter att varit med och
arrangerat ”Radio i Handen” är inte
orken på red. sådan att jag kan ”jaga”
material.
SVARK-nytt är en tidning av SVARKare för SVARK-are.
Trevlig sommar! SMØ/7FDO
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Rapport från Hanoi
Långfredagen den 6 April höjdes min TH5DX till nya höjder.
Ca 1 meter maströr skarvades på och därmed går antennen
klar för grannens åskledare!!
Mycket god hjälp hade jag av våra gäster, Kalle och Curt och
givetvis våra gästande radioamatörer.De var XV9SW, Rolf,
9M6DXX, Steve och 9M6EVA, Eva.
Senare på kvällen var vi radioamatörer ute på en typisk vietnamesisk restaurang och firade antenjobbet.
73 de XV9TH, Torsten
Hanoi

Skrot.

PER...
Ved till klubbstugan
Det är inte så ofta vi ser NilsGöran, SM7OZS på klubben numera.
Nils-Göran jobbade tidigare på
bilprovningen i Jönköping men är
sedan några månader tillbaka
pensionär och pysslar ofta med sin
trädgård i Trånghalla.
I vintras tog Nils-Göran ned ett par
stora träd och så var det dags att
transportera bort resterna av
avverkningen. Som gammal SVARKare visste Nils-Göran att det eldas
med ved på klubben så det blev ett par
vändor med bil och släp till SVARK.
Ved behövs alltid på klubben.
Tack Nils-Göran för ett fint
initiativ!
Olof / SM7HCW
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Ja titta vad stormen Per ställde till
med. Man får räkna med att det kan
hända saker när det finns mycket
antenner i luften.
Denna gång var det Versatowern för
2 m som fick ge sig.
Övre delen av toppsektionen gick
rakt av och hela antennpaketet inkl
elevationsrotor blev skrot.
Nu återstår att renovera/laga
masten.
Fästena på de båda
sektionerna längst upp gick av och
hela paketet vek sig, och dunsade i
backen.
Nya antenner och bom/maströr är på
gång. Hoppas att fästet blir av förstärkt
typ denna gång.

”Toppsektion”

Översta fästet som det kan se ut...

Text SMØFDO, Bild SM7HCW, .
SM7UGO.
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Resultat för
Månadstesten nr. 4 CW.
Som synes av ”Tio i Top”-listan
för Månadstesten nr. 4 CW, så
hävdar sig SVARK-medlemmarna
mycket bra som singeloperators.
Thorbjörn, SM7LZQ, har fått upp
lite nya antenner och har skaffat
några fler ”wattar” och kom på en
mycket hedrande 2:a plats.
Grattis. Per, SM7CFZ, har legat på
topplacering flera gånger, och
hamnade denna månaden på plats
nr. 4. Mycket bra. Gösta, SM7EH,
med sina 100 ”wattar” intog en
mera blygsam nionde plats.

På klubbnivå slår SVARK ner allt
motstånd på ett förkrossande sätt
och intar första platsen i stort sett
varje gång.
Det här det låter bra och ser bra
ut, MEN, det skulle kunna vara
mycket bättre, och har varit mycket
bättre också. Vi är sju stycken i
klubben som har kört MT på CW,
men det skulle nog gå att ragga upp
10 stycken på CW-delen. Då skulle
vi ju bryta ner allt motstånd på
klubbnivå. Oftast är vi ju bara 3 eller
4 stycken som är med samtidigt.
För de som inte kör CW finns
det ju SSB också. Thorbjörn,
SM7LZQ, kör även SSB ibland.
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Tidigare brukade Margareta,
SM7UDX, köra SSB-delen.
Konditionerna har ju inte varit
särskilt gynnsamma det sista
halvåret, speciellt när det gäller 40
m. Stationerna uppe i norra delen
av landet har kanske kört 10 – 15
st. på 40 m, medan vi här nere i
söder inte lyckats skrapa ihop mer
än 3 – 4 st, oftast de lokala
stationerna. Vi får hoppas att
konditionerna snart vänder till det
bättre.
Så hoppa med i nästa MT i maj,
ju fler vi är med ju roligare blir det,
det är en kul tävlingsform.
73s de SM7EH/Gösta.
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På grund av en miss från min sida kom inte
reglerna för tävlingen med i SVARK-nytt nr 12007. Bättre sent än aldrig här kommer de i alla
fall.
Det är ju några dagar kvar att köra! Pris delas ut i
tre kategorier, högsta poäng, största ökning jämfört
med höstsäsongen och ett utlottat pris till alla som
har lämnat in resultat. Kör hårt!
73 de Magnus, SM7UGO

SVARK:s aktivitetstävling våren -07
Vårens tävling pågår från vecka 9 till vecka 21.
Reglerna är de samma som höstens (förutom
datumen förstås)
Priserna delas ut i tre 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 höstens
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 26/2 – 27/5
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 fritidsQTH. 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. Närvaropoäng. 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 SSAbulletinen 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.
4. Resultatet (slutpoäng) uträknas genom att multiplicera
antalet närvaro-poäng med antalet QSO-poäng. 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 1/6, gärna under tisdagskvällen den
29/5.
7. Styrelsen utser vinnarna och styrelsens beslut kan ej
överklagas.
8. Prisutdelning kommer att ske i samband med
SVARK:s fieldday i juni. Tre priser kommer att delas ut:
Bästa slutresultat, största ökningen jämfört med höstens
omgång, samt ett utlottat pris bland samtliga deltagare i
vårens omgång.
9. Endast medlemmar i Södra Vätterbygdens
Amatörradioklubb, SVARK, kan delta i tävlingen.
Ett par räkneexempel:
123 QSO i loggen, närvaro på klubben 5 tisdagar,
incheckning på SSA-bulletinen 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)
Lycka till!

CQ-M INTERNATIONAL CONTEST
SSB 12-13 MAJ

Q R S - n ä t e t
fortsätter..

Lördagen den 12 maj är vi ett gäng som kör
ssb-contest. Den börjar 12:00UTC (14:00 lokal tid),
o pågår till 11:59UTC söndag. Är du intereserad
nybörjare eller erfaren spelar ingen roll, det är bara
att komma till svark och köra radio så det ryker!
Min tanke är att eventuelt bilda ett test-team, som
kanske kör 2 till 3 tester per år!
Det finns även möjlighet att starta grillen under
lördagen, eller spela kubb om vädret tillåter.
Det är också ett ypperligt tillfälle att lämna in
prylar som du fick över efter vårstädningen i
shacket, till våran loppmarknad 8 september!
73 de SM7WNK Anders

Lördagar från kl 14 SNT.
Trafiken brukar pågå ett par
timmar på frekvenserna.
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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.
En av de få SVARK-are jag har kört senaste tiden är Börje
DAO. Kul att höras denna vägen!
Vem vågar mer...? Välkommen in /SMØFDO!
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