årgång 22

nr 2 - 2008
2008-04-29

På gång:
Föreningsmöte
Fieldday
Grillafton
Samband mm

Våren - Sommaren

SVARK-nytt
nr 2 - 2008
Södra
Vätterbygdens
Amatörradioklubb

1
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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:
SM7NTJ Lorenz Björklund
0140-25080, sm7ntj@ssa.se
Vice ordförande:
SM7NDX Jan Eliasson
036-39 02 50, sm7ndx@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:
SM7XUH Daniel Ekedahl
0708-953436, ghostnr1@gmail.com
Suppleant:
SM7NUC Anders Lagerström
036-37 84 69,
anders-lagerstrom@tele2.se
Suppleant:
SM7VHK Mikael Dahlén
036-14 48 56,
muraren_66@hotmail.com

Kommittéer
KV-rig och antenner:
SM7HCW Olof
UHF, VHF-rig och antenner:
SM7UGO Magnus, SM7CUL Jan-Olov
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, lsm7ntj@ssa.se

SVARK-NYTT
Ansvarig utgivare:
SM7NTJ Lorenz Björklund
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: SM7HSP
Inge Ekenberg
Ådalsvägen 28
375 33 MÖRRUM
0454-50951
sm7hsp@ssa.se

SVARK's hemsida
Webmaster:
SM7UGO, Magnus Petersson
sm7ugo@ssa.se

SVARK's hemsida

www.sk7ax.se
SVARK-nytt nr 2- 2008

Sidan tre
Fieldday "SPÅNGARYDET" 31 maj - 1 juni
Lördagen den 31 maj från kl.10.00. Avslutning: Söndagen den 1 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 sommarens soliga fieldday. Ett antal olika aktiviteter förekom och stämningen var i topp.
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

SVARKs hemsida är flyttad till ett nytt webhotell.
Sedan en dryg månad ligger SVARKs hemsida på en
ny server. Vi ligger
lite efter med uppdateringar men hoppas hinna ikapp
om några månader.
Har någon förslag på information för hemsidan så hör
av er till styrelsen.
Vi har även ändrat klubbens e-mail så att meddelanden
når hela styrelsen.
73 de SM7NTJ Lorentz
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Hej
Det är dags att anmäla sitt intresse för Polkatrofén.
Lördag den 10 maj körs Polkatrofén.
Det blir 4 specialprov i Grännatrakten.
Vi behöver fler operatörer.
I nuläget är följande anmälda:
SM7BLM Göthe
SM7NTJ Lorentz
Hör av er om ni kan hjälpa till med sambandet.
73 de sm7ntj Lorentz
sm7ntj@ssa.se
0140-25080
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Nya medlemmar:

Adressändring ... forts

Daniel Patrikson
Vätterslundsgatan 4
553 11 Jönköping
036-161091

SM7FWZ
Flathälla 3
571 97 Forserum

Kristina Patrikson
Vätterslundsgatan 4
553 11 Jönköping
036-161091
Hugo Björklund
Råssjö
578 91 Aneby
0140-25080
Maja Björklund
Råssjö
578 91 Aneby
0140-25080
Välkomna!

SM7VCW
Mathias Andersson
Bruksgatan 2
553 33 Jönköping
Nya signaler:
SA5BAU
Ulf Lundgren, Väderstad
SA5YLS
Susanne Lundgren, Väderstad
SA7BAI
Ingvar Lövtangen, Jönköping

Adressändring:

SA7BAN
Lars-Gunnar Gustafsson
Jönköping

SM7EZP
Solstickegatan 4
553 14 Jönköping

SA7YLT
Tuija Lövtangen, Jönköping

SM7XUH
Daniel Ekedahl
Lovisagatan 19A
554 72 Jönköping
036-71 91 79

Grattis!

Vad gör jag som stugvärd?

Stugvärdar
Tisdag
6 maj SM7LPY
Johan
Tisdag 13 maj SM7WUN Jonas
Tisdag
20 maj SM7EH
Gösta
Tisdag 27 maj SM7RIN
Ingemar
Tisdag
3 juni SM7NDX
Jan
Tisdag 10 juni SM7OVE
Ove
Tisdag 17 juni SM7UGO Magnus
Tisdag 24 juni SM7VHK Mikael
Tisdag
1 juli SM7BVO
Rolf
Tisdag
8 juli
SM7HCW
Olof
Tisdag 15 juli SM7CUL
Jan-Olov
Tisdag 22 juli SM7LPY
Johan
Tisdag
29 juli
SM7WUN
Jonas
Tisdag
5 aug SM7EH
Gösta
Tisdag 12 aug SM7RIN
Ingemar
Tisdag 19 aug SM7NDX
Jan
Tisdag 26 aug SM7OVE
Ove
Tisdag
2 sept SM7UGO Magnus
Tisdag
9 sept SM7VHK
Mikael
Tisdag
16 sept SM7BVO
Rolf
Tisdag
23 sept SM7HCW
Olof
Tisdag
30 sept SM7CUL
Jan-Olov
Det är många medlemmar som har nyckel till klubbstugan.
Styrelsen är tacksam om Du som är nyckelinnehavare vill ställa upp som stugvärd. Detta kan inträffa 3-4 gånger per år.
Vi har tagit oss friheten att sätta upp dig på nedanstående lista. Om du av någon anledning inte kan ställa
upp just den kvällen som är din, kontakta då någon
annan på listan och försök att byta kväll. Att bara
strunta i att komma på utsatt dag är inte rätt
mot sina klubbkamrater!

Det är dej det hänger på
?
?
?
?

?
?

?
?
.
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I förväg bör du kolla så att det finns fikabröd, choklad, dricka
mm hemma.
Du bör vara på plats senast kl 18.30.
Tänd lämplig belysning. Slå på 2-metersriggen i köket och
anmäl dej gärna QRV. Gör ”reklam” över radion.
Sätt på kaffeautomaten. Plocka fram choklad./godis. Plocka
fram bullar ur frysen, tina i mikron, lägg upp på ett fat och se
till att det ser snyggt ut. Prismärk.
Det gäller att ”sälja” sin vara.
Tänd i köksspisen om så behövs och håll fyr i spisen under
resten av kvällen.
När alla fikat diskar du och städar upp i köket. Kolla så det
ser rent och snyggt ut på klubben. Om det är tid för
sophämtning din vecka så samlar du ihop alla soporna i
sopsäcken och bär ut säcken i soptunna.
Nu behöver du inte stanna längre. Om det finns folk kvar i
huset, kontrollera att dessa har egen nyckel. Siste man släcker
och låser.
Stugvärden svarar för brandsäkerheten under kvällen.
OBS. Kontakta nästkommande stugvärd på listan och
informera honom/henne om läget och vad som ev.
behöver köpas in till nästkommande tisdag.

Denna kväll är det Du som är klubben. Det är inte
märkvärdigare än när du väntar besök hemma. Du
har också frihet att ta egna initiativ. T ex korvgrillning
eller ordna någon programpunkt men kolla med
styrelsen först så att det inte kolliderar med någon
annan redan inplanerad aktivitet.

Besökare på klubben
Ofta kommer det folk utifrån som aldrig besökt
oss tidigare. Se till att dessa känner sig välkomna,
presentera dom bland medlemmarna, se till att de får
en rundvandring. De som inte är amatörer bör få en
presentation av hobbyn. Första gången någon
besöker oss bjuder vi på fika. Se också till att de
fyller i vår gästbok!

Varför stugvärdar?
Klubben tillhör alla medlemmar, och alla bör därför
känna ett ansvar. Tanken är att med stugvärdar
skall det hela fungera. Det finns inget som säger att
”de gamla vanliga” kommer en möteskväll, och då
står övriga där utan att kanske ens komma in i
stugan.
/Styrelsen för SVARK
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Klubbinfo, Ledare

Ordföranden har ordet
Aktiviteter och rekrytering har det pratats mycket
om i vår klubbstuga. Vi är inte ensamma om de
samtalsämnena. I många föreningar är medlemsantalet
sjunkande, medelåldern stigande och intresset för
radio svalnande.
Jag vågar påstå att det har börjat röra på sig i vår
förening. Det går lite sakta och trevande så här i
starten men på sikt tror jag att vi kommer att lyckas
både med rekrytering och att bredda aktivitetsutbudet.
Nu under våren har vi börjat med aktiviteter riktade
mot klubbens yngre medlemmar vilket fick ett antal
medlemmar att skyndsamt sätta sig i säkerhet på långt
avstånd från köket. Mer om detta kan ni läsa om på
annan plats i tidningen.
På årsmötet enades vi om att satsa på ett samarbete
med Upptech i Jönköping och efter sommaren hoppas
jag att vi är igång med förberedelser för en
aktivitetsstart under senhösten eller i början av
vintern.
Jag inledde med att skriva om rekrytering. Det är
ett ämne som kommer högt på dagordningen i många
föreningar. Kristina SM7MYL har dragit igång
”Amatörradio i skolan” en satsning som vi hoppas att
många i landet engagerar sig i. Mer om det kan ni
läsa i QTC och det var även ett seminarium i Vårgårda
om detta.
Jag hoppas att vi ses i klubbstugan och hörs på
banden.
73 de SM7NTJ Lorentz

DX-ringen - SF7DX

Hej radioamatörer!
Ett litet tips om att det finns en DXbulletin som sänder söndagar på
frekvensen 3,775 MHz +/- QRM
kl.10:00 svensk tid med signalen
SF7DX.
I detta forumet kan man få tips om
olika expeditioner som finns ute,
samt många olika prefix, och även tips
om frekvenser som kan vara bra att
veta.
Operatör är SM7CRW - John-Ivar.
73 de SM7BLM Göthe

Snart dax för fieldday !

Planerade radiosamband

På programmet 2008

10 maj lördag.
Polkatrofén.
Gränna motorklubb.
5 operatörer. 4 specialprov och en
bas.

10 maj Radiosamband,
Polkatrofén

27 juni fredag.
Midnattssolrallyt.
Norrahammars motorklubb.
3 eller 4 operatörer, start, mål,
hemlig kontroll och eventuellt en
radiokontroll då sträckan ska vara
lång.

31 maj och 1 juni Fieldday på
SM7FEJ´s sommar-QTH

28 juni lördag.
Midnattssolrallyt
Gränna motorklubb.
3 operatörer, start, mål och
hemlig kontroll.
Hör av dej för bokning som
operatör!
73 de SM7NTJ Lorentz
sm7ntj@ssa.se
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13 maj Föreningsmöte på SVARK
kl. 19:00

17 juni Grillkväll på SVARK
27-28 juni Radiosamband,
Midnattsolsrallyt

Kallelse till Föreningsmöte
Tisdagen den 13 maj, kl 19.00 på
Vissmålen.
Genomgång av aktiviteter, mm.
Alla välkomna!
Styrelsen.
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XV9TH QRV från nytt QTH!!
Lördagen den 29 Mars åkte min
trogna Beam TH5DX upp igen från ett
nytt QTH i Hanoi, mitt 6:e sedan den
4 December 1991. Detta efter ett tre
månaders uppehåll.
För att få sätta upp antenner på nya
ställen, krävs intyg från ägaren av
huset och en ny licens. Båda har tagit
sin rundliga tid, men det fungerade till
slut.
Med stor hjälp av Rolf, SM5MX,
som befinner sig här i Hanoi för en
tre månaders visit kunde vi få upp
beamen.
Vi hade noggrant studerat omgivningen runt huset där beamen
skulle sitta och kommit fram till att
det inte skulle vara några problem.
När beamen satt på plats, visade det
sig tyvärr att det inte gick att vrida den
runt dom 360 grader som är möjligt,
bara ett mindre segment från cirka 0
grader(rakt norrut) till cirka 240
grader, men det täcker området för att
köra Sked med SK7AX!!
Vi har redan inlett förhandlingar

Rolf SM5MX i operatörsstolen

med husägaren om att få kapa av den
gren som hindrar beamen att gå runt.
Ett annat störningsmoment är att i
receptionen i huset där antennen och
radio stationen finns, står det en TV
på i stort sett dygnet runt, TV betyder
enormt mycket i Vietnam.
Vi har försökt se hur mycket som
störs när jag beamar över TV antennen,
Rolf smyger sig fram och låtsas se på
utsikten, samtidigt som han kastar ett
öga på TV:n när jag skickar ut 500 watt
i beamen.
På 15 meter stör det ingenting med
100 watt, men med 500 watt blir det
ett litet fladder på rutan. Det festliga
är att,när vi skulle göra om försöket
på 20 meter, HADE DOM STÄNGT
AV TV.n!!!
Vi ska göra om försöket!!

Torsten och Rolf SM5MX

Titta, där sitter den!

73 de XV9TH, Torsten i Hanoi

Software Defined Radio
Är det någon som är intresserad av det? Jag är det i alla fall.
Det skulle vara trevligt att bygga en väldigt enkel sådan. Men
ändå roligare vore det om flera ville vara med. Vi kan t ex
bygga en enkel mottagare för att kolla principen bara. Om vi
sedan känner för det skulle det vara kul att komplettera med
en sändardel oxo.
Komponentkostnaderna är väldigt billiga och prestanda
superbra! För att ta emot sändningar från SAQ behövs bara
Dator med ljudkort och antenn. Intresserade kan ta kontakt
med mig tisdagen 6 maj på SVARK eller på annat sätt så kan
jag visa litet av det material jag har. Vi kan då bestämma
’projektstarten’ så kan jag gå igenom principen för digital radio SDR på nätet. Testa själv, utmärkt ljudkvalitet. Denna
på ett lättfattligt sätt. Ambitionsnivån sätter vi själva!
mottagare finns i Nederländerna.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
-Red.
SM7CUL Jan Olov
Red anmäler härmed sitt intresse.
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Byggkväll i klubbstugan
I veckan var det byggkväll i klubbstugan.
Tanken var att bygga en enkel radio med våra
ungdomar. Tyvärr kom det inga ungdomar den här
kvällen.
Detta hindrade inte SM7UGO Magnus och
SM7NTJ Lorentz från att bygga en mjölkradio. Med
förenade ansträngningar lindades 30 meter
koppartråd runt en pappersrulle. Trådarna skrapades
rent från lack och en diod och en örfon löddes in.
Mottagaren provlyssnades på stor antenn av ett
flertal medlemmar och SM7BVO Rolf som mindes
de gamla kristallmottagarna poserar här med bygget
En byggbeskrivning finns på nedanstående länk.
http://www.skolutveckling.se/notnavet/dokument/
teknik/EIT.PDF

Rolf minns!

SM7NTJ Lorentz

Besvärligt gräs..?
Här är Anders, SM7NUC i full gång med att placera ut
mullvadsfällor.
Det är inte bara stormen som har varit besvärlig i vinter.
Mullvaden har också varit aktiv och satt sina spår. Vid slutet
av mars har två mullvadar fångats och därefter har det varit
lugnt i gräsmatta.

En mycket avancerad byggbeskrivning

Adress till redaktionen
Eftersom det var stora problem med comhem i
samband med ssa- adresser har jag inte längre kvar
ssa-adressen.
Skicka i fortsättningen dina mail till:
svarknytt@comhem.se
sm0fdo@comhem.se
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På tal om Heathkit activity day. IK6JOT har verkligen en
imponerande samling av alla tänkbara gröna lådor!
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SK7AXAktivitet
Av SM7EH/Gösta
Nu är det Vår (Det skulle det vara),
men det är ju inte stort mer än en
vecka sedan vi fick nästan lika
mycket snö som vi fått under hela
vintern. Vi skall väl inte gnälla allt för
mycket, trots allt börjar ju solen att
titta fram då och då, och vitsippor och
blåsippor tittar fram i skogen.
När det gäller radio och
konditioner, så kan man väl börja och
skönja en liten uppgång, och att vi har
börjat klättra uppför på stegen igen.
Ibland är det riktigt fina öppningar,
men det är inte stabilt än. Det blir
mycket bättre
Då förra numret av SVARK-Nytt
skrevs, så var vi mitt uppe i en
aktivitet från J5, Guinea Bissau, som
loggades på 3 band, bl.a. på 160
meter. Expeditionen till Ducie Island
blev lyckad. 13 operatörer körde
under 16 dygn 183686 QSO, och
slog därmed rekord för expeditioner.
SK7AX lyckades logga dem på 5
band.
I slutet på förra året fick vi ett nytt
DXCC-entity att köra. Det var den
gamla Svenk-kolonien
Saint
Barthelemy, som tidigare sorterat
under Saint Martin Islands. Det
ligger ju med radiomått mätt ganska
nära, så det blev stor aktivitet med
en gång. Bl.a. var Nigel, G3TXF där
och körde några tusen QSO.
Just nu är Nigel/G3TXF, Roger/
G3SXW och ytterligare 3 amatörer
i Damaskus, Syrien och kör för glatta
livet. SK7AX har kört dem på 4 band.
Nu har vi ytterligare ett nytt
DXCC-område på gång. Det är
Kosovo, som har deklarerat sitt
oberoende från Serbien. Genast blev
det en febril aktivitet från området,
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och man använde sig av callet YU8.
Ännu är det dock oklart hur det
kommer att bli. ARRL har inte
sanktionerat det ännu.
Aktiviteten från SK7AX har väl
inte varit speciellt hög under början
av denna perioden, men har tilltagit
med bättre konditioner. Bl.a. har
följande stationer hamnat i loggen:
T6A
Afganistan.
FJ/SP3IPB Saint Barthelemy.
FJ/F5FYD Saint Barthelemy.
5X1NH
Uganda.
TI2YLL
Costa Rica.
5T5DC
Mauritania.
9M6/N1UR Spratly Islands.
7P8FC
Le Soto.
9M8Z
East Malaysia.
6V7E
Senegal.
D44AC
Cape Verde Islands.
AHØBT
Mariana Isl.
9Q/SM7RME Thorbjörn i Zaire.
YI9PT
Iraq.
EP3HF
Iran.
V63JY
Micronesia.
JX9JKA
Jan Mayen.
C91R
Mzambique.
TL8CK
CentralAfrican Rep
5N8NDP
Niger.
5Z4JC
Kenya.
ZD7X
St. Helena Island.
7Y3HM
Algeria,
Många fina expeditioner kommer
det framöver också, som t.ex.
Apr 01 2008 – Jun 30 2009.
NM7H blir aktiv från Qatar, med
signalen A7/G0MKT. QSL via bureau
eller direct.

Rica. 20 och 17 m. Signal TI/
DK6AO.
Apr 17 – May 05. SP9MRO och
SP9CTT blir QRV Senegal med
signalerna 6V7K och 6V7J
Apr 18 – May 08. DJ2VO
aktiverar Saint Barthelemy med
signalen FJ/DJ2VO, alla band CW..
QSL via bureau eller direct via HC.
Apr 21 – May 02. N5FF kör från
Damascus, Syria med callet YK1BA.
Alla band/modes. QSL via HC.
Apr 24 – May 04. K9EL blir aktiv
från St. Martin med signalen FSxxx.
QSL via bureau eller direct.
Apr 25 – May 08. F2VX kommer
att köra från Martinique. Call FM/
F2VX, IOTA NA107. QSL via bureau
eller direct HC.
Maj 01 2008 – May 01 2009.
ZS6GCM kommer att aktivera
Mario Island under ett helt år. Call
blir ZS8xxx. QSL via LZ3HI.
May 02 – May13. G3ZVW
aktiverar Ascension Island med callet
ZD8N. IOTA AF003. QSL via bureau
eller direct HC.
May 03 – May 30. OZ1TL Åker
till Bhutan och kör radio med
signalen A52TL QSL via HC.
73s de SM7EH/Gösta..

Apr 12 – May 12. PA0GZU blir
aktiv DK6AO blir QRV från Costa
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Aktiviteter för våra
ungdomar
Nu under våren har vi börjat med
aktiviteter för våra yngre
medlemmar. Först ut var en
experimentkväll där Kristina
SM7MYL och Lorentz SM7NTJ
ockuperade klubbstugans kök för
flera olika försök inom akustik,
magnetism och ellära.
Det hela inleddes med experiment
med ljudvågor, en ballong spändes
som ett trumskinn över ett rör och
våra ungdomar, iförda hörselskydd,
turades med stor inlevelse om att
skrika bort de saltkorn som strötts
över ytan. Detta fick ett antal
medlemmar att skyndsamt sätta sig i
säkerhet långt bort från köket.
Nästa försök gällde magnetism.
De starka permanentmagneter som
vi använde dras mot varandra både
genom händer, dörrar och
bordsskivor.

Hanna böjer vatten med en
penna, Albin tänker prova
med
en
uppladdad
diskborste.

Albin skriker så att saltkornen hoppar, Maja
och Hugo väntar på sin tur.

Elektricitet kan tända lampor och
få gem att fastna på en spik, som
förvandlats till en elektromagnet
genom att lindas med koppartråd. Vi
provade även att böja vatten med
statisk elektricitet.

Kvällen avslutades med att
ungdomarna sprang runt i
klubbstugan och provade vad som
leder ström.
SM7NTJ Lorentz

Heathkit Activity Day
February 9, 2008
Födelsedagsfest på SVARK för Howard Anthony

SM7HVQ Peter

2008 års upplaga av Heathkit
Activity Day blev extra festligt
eftersom dagen inföll på
födelsedagen för Heath Companys
grundare Howard Anthony. Ett 15 tal
amatörer
besökte
oss
på
radioklubben i Huskvarna där Jan
SM7NDX och Mats SM7BUA
riggat upp med Heathkitstationer för

80, 20 och 2 meter. Det blev HW 101
som kördes på SSB och CW på 80
meter och en SB102 till ett SB220
slutsteg på 20 meter samt VF- 7401
med passning på 145.750 MHz.
Ett drygt 40 tal QSO avverkades på
80
meter
där
de
flesta
motstationerna också körde Heathkit
i olika modeller. På 20 meter fick vi
kontakt med IK6JOT Fabio som
också är medlem den svenska
Heathkit-klubben samt ett antal
stationer i USA och Kanada.
Speciellt kul var kontakten med Dale
K4HGG som har sina rötter i
Växjötrakten och besöker Sverige då
och då.
SK7XN kommer tillbaka nästa år
kring den 9 februari då vi kommer
att köra HOTA ” Heathkit On The
Air”.
Mats /SM7BUA

Kaffe med vetekrans och ”gröna säkringar” serverades av Margareta
SM7UDX som också fixade till varmkorv med mos och bröd.
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Säljes billigt.
Överblivna master, fundament och hus. Samtliga
finns att hämta i Nässjö efter överenskommelse med
Magnus Lindman, 040-6901454.
Delarna hämtas på plats, pris är efter
överenskommelse.
Avser lämpligt tillskott till kaffekassan lokalt!
Wibe-Delta, 24 meter i fyra sektioner. Bultar som
tillhör masten finns liksom ett topprör med komplett
fäste. Även fundament som tillhör finns.
Apparathus, grönt. Mindre bra skick. Markplintar ingår.
Apparathus, grönt. Något bättre skick. Markplintar
ingår.

Två master, Jensen. Dels en 30 m och en 22.5 m.
Den senare har en sektion mindre men har samma
mått i botten. Inklusive bultar till masten men inget

Denne pojken ska du ringa! ;-))
http://lindman.dk

fundament. Även inklusive klätter-hinder-plåtar.

FROSSA
nödsamband
text Olof SM7HCW
foto LTU/YL + Olof HCW
Hallå... OVE provar
satellittelefonen.

Klart för prov utomhus...

En kväll var Kent, SM7LTU på SVARK och redde ut
begreppen om Länsstyrelsens roll vid katastroflägen och vad
som hände förra helgen.
Kent hade oxo med sig några satellittelefoner som han
demonstrerade. Sedan gick vi utomhus och provringde och
det fungerade utmärkt. Satelliterna som används rörs sig i
förhållande till jorden så signalstyrkan varierar beroende på
hur nära satelliten är.
En del av FROSSA-gänget...
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AGA RU45
För ombyggnad till 70cm paketradio.
X-tal styrd. Det sitter två kristaller i
maskinen för 70cm
Beskrivning för ombyggnad
medföljer.
Pris: 200:-

På Tradera
Turner 454C Cheramic
microphone. En bit av PTT
tangenen är avslagen, annars
i hyfsat skick. Med kontakt
som verkar passa Drake.

Salora Mobiltelefon
För ombyggnad till 70cm.
Frekvenssyntes. Beskrivning för
ombyggnad medföljer.
Pris: 100:-

V i b r o p l e x
manipulator,
enkelpaddel.
Nr 380 870.
Brun frostlackerad
platta.

Comviq NMT-450 telefon
För ombyggnad till 70cm. Se
SM7RINs beskrivning i QTC.
Pris: 100:Lafayette 600, 29MHz truckradio
Går att köra på 10m bandet.
Frekvenssyntes.
Pris: 200:ADSL modem Thomson Speedtouch
716g, ADSL2+, Inbyggd WLAN
router och 4 Ethernet portar
Pris: 200:-

ICOM - IC718 i fint skick.
160-10 m, SSB-CW-RTTYAM.
100 W. Heltäckande
mottagare, DSP.
Manual.

Bilstereo Sony XR-3690RDS
Kasettradio
Pris: Skänkes
Scanner Uniden Bearcat 3000
Nästan oanvänd
Pris: 400:SM7VCW, Mathias
Tel. 0705-569016
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www.tradera.com.
hemelektronik - amatörradio
Säljare ”fidido”
Lasse SMØFDO
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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.
En av de få SVARK-are jag har kört senaste tiden är Börje
DAO. Kul att höras denna vägen!
Vem vågarmer...? Välkommen in /SMØFDO!
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