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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)
SM7DYD 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:
SM7XUF, Göte Lindström
sm7xuf@ssa.se
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Sidan tre

Kallelse!

Årsmöte tisdagen den
17 feburari 2009
Du kallas till SVARK´s årsmöte
tisdagen den 17 februari kl 19.00
SNT i klubbstugan på Vissmålen.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder klubben på
fika!
Möt upp och diskutera klubbens
angelägenheter och träffa dina
amatörvänner.
Välkommen till en trevlig kväll!
/styrelsen
På årsmötet får endast sådana ärenden behandlas som medtagits i kallelsen till mötet.

Förslag till dagordning.
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18

Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av justeringsmän tllika rösträknare
Rösträknare enl pkt 4 upprättar och tillkännager
röstlängd över närvaro- och fullmaktsröster för mötet
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
Frågan om dagordningens godkännande
Framläggande av verksamhets- resp kassaberättelse
Framläggande av revisionsberättelse
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Val av styrelse
Val av revisorer samt revisorsuppleanter
Val av valberedning (två personer, varav en
sammankallande)
Framläggande av budget samt fastställande av
medlemsavgift för år 2010 och senaste betalningsdag
Behandling av styrelseförslag:
Behandling av motioner
Övriga frågor
Mötet avslutas

Loppmarknad på SVARK

Heathkit Activity Day 2009
Lördagen den 7 februari.
På Howard Antonys födelsedag inbjuds du till
födelsedags-QSO med din Heathkitrigg!
Det är inte ännu bestämt om detta blir en
klubbaktivitet från SVARK. Men det går ju utmärkt
att köra hemifrån med din egen Heathkitrigg.
Tider: Från ca kl 09 SNT och hela dagen.
Frekvenser: Företrädelsevis på 80 m.
CW:
3540
kHz,
SSB:
3700
kHz.
Kör Grönt!
The Swedish Heathkit Club
SM7BUA Mats, SM7NDX Janne

Vi planerar att i år ha en loppmarknad på Vissmålen i
september månad.
Det har redan inkommit en hel del prylar till klubbens
egen försäljning. Leta i gömmorna, fråga på ditt jobb
etc efter överskott. Gåvor mottages med tacksamhet!
Loppmarknaden brukar ge ett välkommet tillskott i
kassan, samt en gemytlig samvaro där man fyndar och
träffar många bekanta från när och fjärran.

Medlemsavgifter 2009
Vuxen 220 kr
Studerande 80 kr
Vuxen familjemedlem 110 kr
Studerande familjemedlem 20 kr
Familjemedlemmar får ingen egen klubbtidning
och ska bo på samma adress som en vuxen- eller
studerandemedlem.
Om du inte redan gjort det, betala in summan på
PG 11 43 15-5
Tack till alla som stödjer klubbens verksamhet.
Detta betyder mycket för vår klubb.
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Ny medlem:

Silent key:

SM7EBI
Lars Sundberg
Viktor Rydbergsgatan 49 A
554 48 JÖNKÖPING
036-165096
sm7ebi@ssa.se
Välkommen!

SM7AVN Torgny Axelsson
Koaxkabel: Beslutades att
sälja lågförlustkabel för 25:/m till intresserade.
Hör av dej till styrelsen!

Sambandsgrupp... sökes
Klubben står just nu utan sambandsgrupp och någon som leder den.
Vi tappar därmed kompetens och utvecklingen stagnerar på detta
viktiga område. Vi tappar kontakten med motorklubbar m fl. Det
blir också ett stort inkomstbortfall.
Du som är intresserad av samband, hör snarast av dej till styrelsen.
Det krävs också någon som kan ansvara för/leda gruppen, en
intressant uppgift och en utmaning med stora möjligheter till
utveckling på tekniksidan.
Om vi vill så kan vi!
/FDO

Till minne av Torgny
Axelsson SM7AVN
En välkänd signal har för evigt
tystnat.
På morgonen 8 Januari 2009
somnade Torgny stilla in. Budet om
Torgnys bortgång kom inte oväntat
men till lika fullt som en chock.
Torgny hade tidigt ett radiointresse och lyssnade på
kortvågsbanden redan som 10-12
åring. Militärtjänsten gjordes
naturligtvis som signalist vilket
senare i livet kom väl till pass. Efter
värnplikten utbildade Torgny sig till
Infanteri-instruktör 1961 vilket
innebar Furirs grad och tjänstgöring
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Stugvärdar
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

på I12 i Eksjö. Några år senare
(1964) övergav Torgny I12 och
utbildade sig till polis och blev så
småningom Kriminalinspektör vid
polisen i Jönköping där han
stannade fram till sin pensionering
1998.
Amatörradion kom in i bilden på
allvar 1971 då med ett C-cert, Bcert året därpå och sedan A-cert
1973. Vårt första QSO var 1974,
jag minns det väl.
Torgny var oerhört aktiv på
kortvågsbanden och en fantastisk
telegrafist vars handstil väckte
mångas beundran inte minst min
egen. Som telegrafi-novis
imponerades jag speciellt av
Torgnys förmåga att kunna läsa två
olika telegrafi-stationer, nära i
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feb
feb
feb
feb
mar
mar
mar
mar
mar
apr
apr
apr
apr
maj
maj
maj
maj
juni
juni

SM7WUN Jonas
SM7EH
Gösta
SM7RIN
Ingemar
SM7NDX Jan
SM7OVE Ove
SM7UGO
Magnus
SM7VHK
Mikael
SM7BVO
Rolf
SM7HCW
Olof
SM7CUL
Jan-Olov
SM7WNK Anders
SM7LPY
Johan
SM7WUN
Jonas
SM7EH
Gösta
SM7RIN
Ingemar
SM7NDX
Jan
SM7OVE
Ove
SM7UGO Magnus
SM7VHK
Mikael

frekvens, samtidigt, de flesta av oss har
nog med en i taget eller som när jag
var på besök och vi konvercerade
samtidigt som han körde ett CW-QSO.
Sannerligen en telegrafinaturbegåvning. En del säger att det finns en
koppling mellan musikalitet och
telegraferande och så är det säkert.
Torgnys andra intresse var just musik
och då framför allt marsch-musik. Det
är inte så många som känner till att
Torgny var en mycket duktig flöjtist,
tidigare aktiv inom amatörmusiken i
Jönköping. Musiken var en av våra
beröringspunkter och otaliga är de
gånger vi pratat och skojat om gamla
bekanta
inom
Militär
och
amatörmusiken.
Pensioneringen blev inte vad du hade
tänkt dig. Några goda aktiva år följdes
av några mindre goda, ohälsa kom
smygande.
Nu blir det inga fler glada stunder
tillsammans, ödet eller något annat
ville annorlunda.
Sjukdom kopplade slutligen sitt
obarmhärtiga grepp så hårt att det blev
dig övermäktigt.
Din Key är nu Silent, Din korrekta
och pigga röst har tystnat. Vi är många
som kommer att sakna Dig.
Våra tankar går till XYL Gunvor och
barnen med familjer.
73 OM CUL de FWZ/Ronny
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Klubbinfo, Ledare

Ordföranden har ordet
Det sägs att tiden går fort när man har roligt, och roligt
har vi haft.
När jag tittade i almanackan för 2008 såg jag att vi i
föreningen har hunnit med en hel del under året.
Förutom de sedvanliga öppna husen med trevligt
samkväm har ett antal medlemmar under året låtit flitens
lampa lysa både högt och lågt runt vår klubbstuga. Det har
jobbats i master, klättrats på stegar och jagats mullvadar.
Ingen arbetsuppgift har varit främmande för klubbens
medlemmar.
Under det kommande året får vi fortsätta att ta god hand
om vår klubbstuga och avsluta de påbörjade
underhållsarbetena på antenner och hus.
Jag ser med spänning fram emot sommarens feildday och
höstens loppis.
Tack för ett trevligt år. / SM7NTJ Lorentz

QRV från Ciputra med MFJ Super
HI-Q Loop
Av XV9TH,Torsten
Efter att jag fått upp min TH5DX på taket till kontoret
som vi hyr i Hanoi i Mars i år, trodde jag att jag skulle
kunna bli QRV igen.
Men döm om min förvåning när det kom besked om
att jag måste ta ner antennen, ”juryns” motivering: ” kan
användas till att sända information om Vietnam till
utlandet”.
Med hjälp av Rolf,SM5MX, som just då besökte oss,
plockade vi ner antennen, det var i April månad detta år.
Jag började misströsta, men jag sökte och fick
tillstånd , licens, att använda radion i vår lägenhet i
området som heter Ciputra.
Det var inga problem att sätta upp en antenn, men jag
visste inte vad jag skulle kunna använda på det lilla
utrymme som är vår balkong, vi bor i en bostadsrättslägenhet på sjätte våningen, huset har tjugo
våningar.Jag vågar inte sätta upp någon antenn på toppen
av tjugovåningshuset, jag skulle bara vara orolig att vid
första vindpust, den eller delar av den blåser ner.
Vindpustarna kan vara av orkanstyrka här, så det är inget
att leka med!!
Men sedan slog det mig att jag hade köpt, med stor
hjälp av Erik, SM7DZV, en HI-Q Loop för några år sedan.
Den hade jag tänkt använda i mitt gamla QTH för att
minska störningarna på mottagningen. Det visade sig då
att det inte hjälpte, elstörningarna från omgivningen
störde ut allt, jag lade HI-Q Loopen i malpåse.
För några veckor sedan, plockade jag fram Loopen ur
gömmorna och började exprimentera med den.Jag satte
upp Loopen på balkongräcket i vår lägenhet och testade
stående vågen. Den vär hög, men med hjälp av Anders,
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SMØORV, som just då besökte oss, lyckades vi få ner
SWR till en någorlunda acceptabel nivå. Vi uptäckte bland
annat att koaxen som jag hade använt var glapp i
anslutningen. Efter byte till en ny koax, blev det genast
bättre.
Antennen är en MFJ 1782 H-Q Deluxe Loop Antenna
för 10-30 Mhz, diametern är 91 cm och den klarar 150
Watt enligt MFJ:s katalog.
Jag kör nu nästan enbart PSK31, där jag har loggat LA,
F, HB, VR, UA3, VK etc. på 14 MHz.
73 de XV9TH,Torsten

- Hanoi - Vietnam
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Verksamhetsberättelse
för SVARK 2008

Under år 2008 har vi kört en hel
del radio, bland annat har klubben
deltagit i några tester (tävlingar) på
kortvåg. På VHF och UHF har vi
kommit igång igen, efter att masten
kommit upp genom flera medlemmars försorg.
Kortvågsaktiviteten har resulterat i
många fina DX, vilket inte minst visar
sig i den QSL-hantering som därpå
följer.
Klubbens hemsida har uppdaterats
av 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.
Klubben har haft radiosamband vid
två bilrallyn. Ansvarig för
radiosambanden har SM7NTJ,
Lorentz varit.
För service och underhåll av
klubbens repeatrar har SM7RIN
Ingemar och SM7FEJ Lars svarat.
Vår 10-metersrepeater är i gång igen,
efter en god insats av SM7RIN.
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 QSLkort har skötts av SM7HCW, Olof
och SM7EH, Gösta. Avsändning av
kort till SSA har skett ca en gång per
månad.
För skötsel av hus och trädgård har
ett flertal medlemmar svarat. Vi har
under året fortsatt målningsarbetet på
klubbstugan.
I juni arrangerades en fieldday
(familjedag) vid SM7FEJ, Lars
sommarstuga, utanför Ödestugu. Där
kördes radio och grillades korv. Ett
antal besökare övernattade i tält och
i stugan.
Ansvarig
för
bingolottoförsäljningen har SM7UGE, Fredrik
varit. Numera sker försäljningen med
hjälp av Bingolottos prenumerationstjänst.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande
Lorentz Björklund, SM7NTJ
Vice ordförande
Jan Eliasson, SM7NDX
Sekreterare
Ebert Lööv, SM7VRI
Kassör
Lars-Olof Rosell, SM7HCW
Vice kassör
Jonas Lundgren, SM7WUN
Ungdomsledare och utbildningsansvarig
Daniel Ekedahl, SM7XUH
Förste suppleant
Mikael Dahlén, SM7VHK
Andre suppleant
Anders Lagerström, SM7NUC
Materialförvaltare
Ingemar Emricson, SM7RIN
(adjungerad vid behov)

Materiel
Den
under
stormen
Per
sönderblåsta VHF-masten har
reparerats och utrustats med nya
antenner, ny rotor och nya kablar
under ledning av SM7CUL Jan Olof
och SM7UGO Magnus.
Utbildning
Under våren har en kurs i
radioteknik avslutats. Lärare var
SM7VRI, Ebert.

Året som gått
Februari
9 Heathkit Activity Day. Ca 25
stycken besökare körde Heathkitstationer och trivdes
12 Experimentkväll för barn och
ungdomar med SM7MYL
19 Årsmöte. Ca 20 st medlemmar
var närvarande
22-23
Stormhelg. På Länsstyrelsens förfrågan låg flera
medlemmar i beredskap för krissamband
26 SM7LTU Kenth berättade om
Länsstyrelsens roll vid katastroflägen.
April
15 Experimentkväll
med
SM7NTJ. Bygge av diodmottagare
Maj
10 Radiosamband vid bilrallyt
Polkatrofén
13 Föreningsmöte
30 – 1 juni.
F i e l d d a y
(familjedag) vid SM7FEJ Lars sommarstuga, utanför Ödestugu. Ett 20tal medlemmar deltog
Juni
20 Grillkväll på SVARK
27-28
Radiosamband
bilrallyt Midnattssolrallyt.

Antal styrelsemöten har varit 11 st.
Förutom årsmötet har två
föreningsmöten hållits.
Målningsjobb
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Medlemsantalet var vid årsskiftet
2008/2009 142 st.

Underhåll på KV-Beamar.
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vid

September
20-21
SK6M Contest Team
kör SAC-testen på telegrafi
(radiotävling)
23 SM7CUL och SM7UGO
introducerade SDR, Software
Defined Radio
27-28
Klubben deltog i SACtest på foni (radiotävling)
Oktober
25 Rävjakt med SM7MYL och
SM7NTJ

December
9 SM7OVE pratade och visade
film om motorcykelnostalgi
13 SSA:s VHF-sektion hade
sammanträde i vår klubbstuga
16 Luciafirande
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!

November
4 Nytt rekord resultat på NACVHF 80346 poäng
11 Föreningsmöte

Huskvarna den 18 januari 2009
SVARK:s Styrelse

Verksamhetsplan
för SVARK 2009

Radio
Deltagande i tester (tävlingar) på
både kortvåg och högre frekvenser.
Köra radio via månen, satelliter och
meteorer.

Klubbträffar
På tisdagar året runt (även på
sommaren) hålls klubbträff ca kl
19:00. Olika föredrag och demonstrationer kommer att ordnas. Till
exempel: teknikkvällar, demonstration av olika teknikområden, datakommunikation, satellitkommunikation, månstuds, meteors-scatter,
DX, och rese-berättelser.
Vi kommer dessutom att satsa på
aktiviteter för hela familjen, där
framförallt barn och ungdomars
teknikintresse skall väckas.
Radiosamband
I väntan på att den vakanta posten
som sambandsansvarig tillsätts
kommer vi att enbart köra radiosamband enligt vårt avtal med
räddningstjänsten om krisberedskap.
Vi kommer även att fortsätta
samarbetet med Länsstyrelsens
krisgrupp.
Utbildning och studiecirklar
Morse/telegrafi- och radioteknikkurser som leder till ett certifikat,
även ”uppfräschningskurser” för
ringrostiga. Vi skall utöver detta, vara
med vid elektronikkurser för
ungdomar på Upptech i Jönköping.

Huset
Underhåll och skötsel av hus och
tomt sker fortlöpande. Under året
skall fönster på södra gaveln och
återstående delar av huset målas.
Bingolotto
Bingolotter kommer att säljas
under året.
Demonstration av amatörradio
Vi skall under året demonstrera
amatörradio, t ex genom fördjupat
samarbete med Upptech.
Möten
Under året kommer förutom
årsmöte, två föreningsmöten och ca
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.
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Nya VHF-antenner

Hemsidan
Målet skall vara att ha en intressant
och levande hemsida som regelbundet uppdateras.
Antennarbete
En del av vår antennpark kommer
att förnyas och repareras
Studiebesök
Vi kommer även i år att ta emot
studiebesök från intresserade samt
göra egna studiebesök.
Loppmarknad
Vi beräknar att anordna en
loppmarknad i september månad. Det
brukar komma besökare från hela
södra Sverige.
Familjearrangemang
Medlemmar och deras familjer
kommer dessutom 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.

Huskvarna den 23 januari 2009
SVARKs Styrelse
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SK7AXAktivitet
Av SM7EH/Gösta
Snön lyser inte vit på taken, och
Tomten är inte vaken. Vad är det för
vinter vi har? Då tänker man, nu har
det körts massor av Radio på
klubbstationen, men så har inte varit
fallet. Varför? Om man skall försöka
att bortförklara detta lite grand, så
har det ju varit en ganska kort period
sedan
förra
Svark-Nytt.
Konditionerna, si så där. Det har varit
ett stort utbud på expeditioner ute,
men knappast något har fastnat i
loggen. Det har varit mycket helger
under perioden, Jul, Nyår och
Trettonde
Jul,
alla
stora
familjehelger, då man kanske inte
åker till klubben och kör radio
Kan det möjligen vara så, att så
många har varit engagerade i den nu
så populära KommunJakten?, så att
man har glömt av DX-en. Nu kan man
ju även köra KommunJakten på CW.
Kanske Klubben skulle ”haka på”.
Nu glömmer vi det som varit, och
tar nya tag. Det kommer att finnas
många fina utbud den kommande
tiden. En del av de utbud som fanns i
förra numret är fortfarande aktuella,
och många nya tillkommer.
Jan 01 – May 31 kommer Uganda
att aktiveras med signalen 5X4X,
Jan 01 – Mars 09 kommer
HA3AUI att köra från Senegal med
signalen 6W2SC.
Jan 01 – Mars 09 aktiveras
Guinea Bissau med signalen
J5UAP. QSL via HA3AUI.
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Jan 05 – Jan 31 aktiveras
Marshall Islands med V73NS. QSL
via WD8CRT.

Mar Mar 07 – Mar 12. Ett gäng
från HL-land kommer att aktivera
Bangla Desh. Signalen blir S2någonting, och QSL via HL2FUA.

Jan 10 – Apr 28 kommer
DL2GAC att köra från Solomon
Islands. Call H44MS.

Mar 28 – apr 04. Ett team W-stns
kommer till Lord Howe Island,
Callet blir VK9LA.

Jan 01 – Apr 01 kommer
Burkina Faso att aktiveras av
XT2WC. QSL via F1QH.

73s de SM7EH/Gösta

Jan 28 – Feb 28 blir det aktivitet
från Wallis & Futuna Islands. OP
är HA9RE, signalen blir FWØRE.

Status på DXCC
Registrerade och godkända
av ARRL.

Feb 02 – Feb 16 kommer ett team
av W och 3D2-stns att köra från Fiji
Islands. QSL via HC.

Mode Exkl Deleted Inkl. Deleted
Mixed
337
349
Phone
337
349
CW
335
340

Feb 11 – Feb 23 kommer G4OHX
att
aktivera
Brunei
med
signalenV8FHX.

Shall

Feb 12 – feb 28. Då kommer den
verkligt stora händelsen. Desecheo
Island kommer att aktiveras. Ett
stort team W-amatörer kommer att
köra med signalen KP5-någonting.
QSL via N2OO.
Feb 14 – Feb 21 kommer Tonga i
luften med signalen A35HA.
Feb 17 – Mar 02. Ett team Wstns. blir aktiva från Tuvalu. Callet
blir T2-någonting. QSL via HC.
Feb 20 – Mar 05 kommer några
G-stns. att köra från Mayotte
Island. Call FH- någonting.
Mar 02 – Mar 16. Ett blandat
team kommer till Temotu Island.
Call H4-någonting.

2420

2440

Per Band Mixed
160 Meter
80 Meter
40 Meter
30 Meter
20 Meter
17 Meter
15 Meter
12 Meter

116
242
311
259
323
285
315
246

116
244
313
259
328
285
323
246

10 Meter

297

300

Vi har inte graderat upp vårt DXCC
under 2008. Det var inte så många
nytillkomna, kostnaden är ju ganska
hög, så vi valde att hoppa över 2008.
Samtliga 338 ”DXCC-Länder” är
körda och confirmed på SSB. På CW
fattas fortfarande North Corea.
Vi kommer att uppgradera DXCC
under året vilket kommer att påverka
speciellt Challange.
73s de SM7EH
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SK7AX
Konfirmerade länder (mixed mode)
Per band de senaste 5 åren.(Inkl.deleted
countries)
Frekvens
2004 2005 2006 2007
1,8 MHz
120 121 122 123
3,5 MHz
240 242 246 249
7 MHZ 319 318 319 321
10 MHz
250 257 265 276
14 MHz
325 326 331 335
18 MHz
273 278 285 292
21 MHz
324 328 327 329
24 MHz
240 244 246 253
28 MHz
301 303 304 305

2008
124
251
323
279
336
296
330
253
306

Saknade länder: Alla är körda och confirmed.
SM7EH/Gösta

Radiokaka
250 gram kokosfett
2 ägg
3 dl florsocker
1 dl kakao
Fyrkantiga eller runda kex, t.ex.
Mariekex

Vår klubbstuga har varit mötesplats för SSAs VUSHF grupp.
En lördag i december användes vår klubbstuga som mötesplats
för ett funktionärsmöte inom SSA
Från tidig förmiddag till sen kväll betades under Kjell SM7GVFs
ledning mötets agenda av i rask takt. Deltagarna unnade sig endast
en kort lunchpaus och några korta små bensträckare som användes
för att lyssna på meteorskurar, övrig tid ägnades åt att diskutera
användning av de högre frekvensbanden från VHF och uppåt.
Från klubbens sida välkomnades besökarna av Jan-Olov SM7CUL
som visade klubbens VHF utrustning, SM7HCW Lars-Olof och
SM7NTJ Lorentz som båda tog hand om klubbstugan.
/
Lorentz SM7NTJ

SSA styrelseval 2009
Utöver valberedningens förslag till
ny ordförande har inkommit ytterligare två kandidater.
Detta innebär att det blir poströstning.
Det är då ytterst viktigt att du
poströstar om du vill ha en speciell
kandidat vald. Detta är ENDA sättet
att rösta. Vid SSA årsmöte finns ingen
möjlighet till något sådant.
Valberedningens kandidat är
SM2ECL Anders Lathi, som tidigare

Smält kokosfett på svag värme och
ställ det åt sidan. Vispa ägg och socker
mycket poröst. Tillsätt kakaopulvret. Rör
ned det ljumma fettet i en fin stråle. Är
fettet för varmt kan smeten skära sig.
Klä en avlång bakform med
smörgåspapper.
Börja med ett lager chokladsmet i
botten och varva sedan kex och smet.
Låt formen stå i kylskåpet så att smeten
får stelna, gärna till nästa dag. Skär i
tunna skivor och njut medan du ”surfar”
på banden.
Gun/SMØYDQ
ordf Södertörns Radioamatörer

är känd som VHF/UHF-manager
inom SSA. Någon presentation finns
f n inte.
Kandidat nr 2 är SM7LQV, LarsAnders Eriksson, nuvarande vice ordförande i SSA. Någon presentation
föreligger inte utan det hänvisas till
QTC 6/7 2008 inför viceordförandevalet. Han håller förresten just nu i
utvecklingen av SSA:s nya hemsida.
Kandidat nr 3 är SMØDZB Tore
Andersson. Ordförande i SKØUX,
Kvarnberget där han gjort stora
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insatser. Har ett imponerande förflutet som telegrafist inom FN,
avtalssekreterare och chef inom LO.
VD för Folksam, snöröjare i Roslagen, antenn- och QRO-stegsbyggare.
Numera pensionär. Presentation
finns på SSA - distrikt Ø.
Presentation av samtliga kommer
i QTC.
Ordförandeposten är den viktigaste
vi har. Så tänk över ditt val.
/FDO
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SK6M blir HD2M

För ungefär ett år sedan aviserade
vi i SK6M Contest Team, att vi skulle
köra nästa CQWW DX CW Contest
från Ecuador. Idén väcktes för flera
år sedan av SM6DYK, Kenth. Att det
just blev Ecuador beror främst på att
SM7BUA Mats bott många år i
landet. Tyvärr fick SM6DYK inte
vara med och uppleva att köra
CQWW från ett annat land. Han blev
SK i augusti förra året.
Efter lite research av SM7BUA
fick vi kontakt med Huancavilca DX
Radio Club och framförallt HC2AQ
Alberto, som har en ”finca” (gård) i
Nobol några mil norrut från
Guayaquil, utefter Rio Daule. Fincan
är utrustat med antenner och ett eget
radioshack i ett separat hus.
Vi skall dock inte gå händelserna i
förväg, utan vår resa började på ett
fruset Landvetter lördagen den 22
november. Här sammanstrålade
SM6FKF Fredy, SM6LJU Björn med
YL Birgitta samt SM7NDX Jan.
SM7BUA och hans XYL Britt-Marie
fanns redan i Ecuador. Med från
Sverige hade vi bland annat slutrör
till flera slutsteg, manipulatorer,
WinKeyers samt en Titanexvertikal
på 26,7m i två skidfodral vägandes
drygt 20 kilo. Efter en egentligen
händelselös resa, förutom mellanlandningen på Bonaire PJ2 där det var
30° C i mörkret klockan fem på
morgonen, landade vi i Ecuador och
Quito klockan tio.
Vårt QTH i Quito låg bara några
minuters färdväg från flygplatsen.
Här hade SM7BUA redan förberett
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vår ankomst genom att ha satt upp en
dipol och riggat sin IC-706MkII inne
i vardagsrummet. Flera av oss kunde
inte låta bli radion, utan det blev några
QSO:n direkt.
Nästa dag var det dags att påbörja
bussresan ner till Guayaquil. Det blev
en dramatiskt resa där SM7NDX,
under pistolhot, blev av med dator,
handapparat och mobiltelefon. Inte
alls roligt. Desto positivare var
välkomnandet när vi i mörkret kom
fram till Guayaquil. Här blev vi
kungligt bemötta av flera HC2:or. Vi
blev uppdelade, så att SM6LJU,
Birgitta och SM7NDX följde med
HC2SA René och de andra följde
med HC2AQ. Det var fantastiskt att
i slutet av november kunna sitta ute
på HC2SA:s altan och äta kvällsmat.
Efter mat och schackbesiktning blev
vi skjutsade till fincan i Nobol.

Nästa dag bjöd på migrän och jetlag
för SM7NDX. De andra lyckades få
upp vår vertikal och lägga ut radialer
i form av fårstängsel. Det tog sedan
även nästa dag innan vi hade fått ner
stående vågen på antennen. Veckan
förflöt därefter med ordningsställande av stationsplatserna och
radiokörande. Vi hade lite problem
med att få till fyra stationer. Det löste
sig till slut, mycket tack vare vår värd
HC2AQ och egen uppfinningsrikedom.
Tanken med radiokörandet innan
testen, var dels att värma upp oss
själva och att kunna ge andra Ecuador
på nya band och mode. Detta
uppfylldes ungefär till hälften. Vi
hade tyvärr inga antenner på WARCbanden och inte heller tid eller
material till att tillverka någon. Inte
heller blev det så många QSO:n på
RTTY som vi tänkt. Här krånglade
utrustningen. HC2/SM7NDX körde
i alla fall 46 QSO:n, varav två
svenskar.
På fredagen började testen
klockan 19 lokaltid. Natten delade vi
upp i fyratimmars pass.
HC2SL Alfredo, SM6LJU och
SM7NDX började. Direkt upptäckte
vi att stationen på 40 m störde de
andra alldeles för mycket, trots
filter. Vi fick därför flytta in den i
stora huset, bort från shacket. Natten
och nästa dag blev spännande.
Transformatorn i Dentronslutsteget
på 40 m började brinna, med mycket
rök i hela huset som följd. Nästa
slutsteg, ett Heathkit SB-200 fick
överslag till chassit och small som
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ett pistolskott. Det tredje steget på
40 m, ett gammalt Swan, hade dålig
kontakt i TX/RX-reläet. Slutstegen
lagades direkt, förutom Dentronsteget. Det har vi nu, som tur är, fått
meddelande om att det fungerar.
Några dagar efter testen tog vi
flyget upp till Quito och fortsatte att
vara turister. Några riktigt minnesvärda händelser är värda att nämna.
Först besöken på HCJB:s sändaranläggning i Pifo och kontoret i
Quito. Samtliga av oss har en
bakgrund som BC-DX:are, så det var
riktigt mäktigt att vara där. Den
största händelsen var ändå bröllopet
mellan SM6LJU Björn och Birgitta
i Pactokyrkan i Baeza, med SM7BUA
som vigselförättare.
Kvällen innan vår avfärd till Baeza,
österut från Quito, fick vi tillsägelse
att ta med några andra kläder än jeans
och T-tröja. Innan vi hann protestera,
blev vi inbjudna till bröllop.

HD2M - utrustning
Stationer
Kenwood TS-2000 med slutsteg Kenwood TL-922
Kenwood TS-940 med företrädesvis Heathkit SB-200
Yaesu FT-902 med slutsteg Henry 2-K
Kenwood TS-930 utan CW-filter
Bärbara datorer med Win-Test och K1EL WinKeyer USB på alla
stationsplatser
Antenner
160 m - Titanex V 160 E vertikal samt dipol
80 m – Dipol och Titanexvertikalen
40 m – 2 el Trådbeam på ca 7 meters höjd, riktad norrut
20 m – 5 el monobander
15 m – 4 el monobander
10 m – 5 el monobander
K9AY Loop System – RX-antenn för 80 och 160 m

Sammanfattning
Vi fick i testen uppleva stunder när
vi loggade 3 – 4 QSO:n per minut
och station samtidigt. Vi märkte att
det är mycket få körbara stationer
från Sydamerika på 160 m i
jämförelse med att köra i Europa. Ett
annat konstaterande var att det finns
hur mycket amerikaner som helst
som kör CQWW-testen. Det går att
jämföra med alla mellaneuropéer
som vi kör i samma test hemifrån.
Det fina med alla amerikaner är att
de ger 3 poäng för varje QSO.
Vi blev uppmärksammade av både
TV och tidning. På måndagen efter
testen var vi med i flera
nyhetssändningar som sändes över
hela Ecuador.

Säljes från SM7AVN's dödsbo
IC-707 inklusive nätdel
IC-728 inklusive nätdel
IC-725 exklusive nätdel
IC-215 inklusive nätdel
Ten-Tec Argosy inklusive nätdel
MFJ Versa Tuner
Tuner till TS-520
MFJ CW-filter
Diverse telegrafnycklar
Diverse mikrofoner
Intresserade hör av sig till SM7FWZ,.
Ronny Lembke 036 92676 eller
m0fwz@yahoo.com
Annons kommer ävenså att införas på
DX-Radio

SM7NDX, Jan

Köpes
Sändardel till RA200.
Ingemar/SM6DHW
0392-220 33

SVARK-nytt nr 1 - 2009

11

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

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 vågar mer...? Välkommen in /SMØFDO!
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