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SVARK 2009
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:
SM7CUL Jan-Olov Eriksson
036-39 73 09, 019247771@telia.com
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:
SM7WNK Anders Eriksson
036-28 041, sm7wnk@bredband.net
Suppleant:
SM7NUC Anders Lagerström
036-37 84 69,
anders-lagerstrom@tele2.se
Suppleant:
SM7FWX Rune Svensson
036-17 52 58, rune.sv@bredband.net

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:
SA7BAN, Lars-Gunnar

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

SSA:s
Avstörningsfunktionär
i norra SM7
SM7NTJ Lorenz Björklund
0140-25 080, sm7ntj@ssa.se

SVARK-NYTT
Ansvarig utgivare:
SM7NTJ Lorenz Björklund
Redaktör:
SMØFDO Lars-Erik Jacobsson
Ringvägen 10
137 34 Västerhaninge
Telefon: 08-500 102 60

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

SM7
DL7: SM7DXQ,
Mats Fredén
Klågerupsvägen 258
212 32 MALMÖ
040-498028
sm7dxq@telia.com

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.
Skriv helst i Word eller i textformat,
utan en massa konstiga formatteringar. Du kan infoga bilder i Word,
men leverera även dessa lösa.
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.

SVARK's hemsida
Webmaster:
SM7UGO, Magnus

SVARK's hemsida

www.sk7ax.se
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Sidan tre
En vanlig klubbkväll i juli månad

Många kockar, med ett plockepinn. Vad ska det
bli när det är klart???

Lördagen den 12 september
Lördagen den 12/9 är det åter dags för loppmarknad på SVARK,
SK7AX, i Huskvarna. Vi öppnar för visning kl. 9:00. Försäljningen
startar 10:00 och håller på till framåt 13-14-tiden. Som vanligt
kommer man att finna allt från de mest vanliga prylar till sådant
man inte trodde fanns.
Radioprylar, komponenter, antenner, men även annat som
kanske inte har direkt anknytning till vår hobby brukar finnas på
borden. Givetvis finns försäljning av förtäring så att även magen
blir nöjd.
Förutom SVARK själva kommer något företag och ett flertal
privata säljare att finnas på plats. Vill du boka bord/plats för att
sälja själv så ta snarast kontakt med undertecknad. (En mindre
provision tas ut).
För mer information om loppmarknaden och bilder på en del
av det som kommer att säljas, besök SVARK:s hemsida www.sk7ax.se.

Jo ett nyinköpt tält som måste provas. Det gick
bra till slut. Passar bra till samband, demos etc.

Välkomna den 12:e september !
SM7RIN, Ingemar (ingemar.em@telia.com, 070 - 741 14 01)

Amatörradiokurs
18 november kl 18.30 startar årets
radioteknikkurs i klubbstugan på
Vissmålen i Huskvarna. Vi kommer att
köra 11 onsdagkvällar kl 18.30 - 21.00.
Kostnad 600 kr inklusive SSA:s
utbildningskasse och medlemskap i
SVARK.
Efter genomförd kurs, blir det provavläggning för certifikat.

Efter vårens stormar måste beamarna för 10-1824MHz rättas till. HCW, CUL och WNK fixade
detta.
73 de SMØFDO

Anmälan senast 25 oktober till
SM7VRI, Ebert Lööv, tel 036 377836
e-post SM7VRI@hotmail.com

Kursen arrangeras i samarbete med
Medborgarskolan.
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Klubbinfo
Stugvärdar

SA7BAN, Lars-Gunnar i samspråk med vår medlem i
förskingringen, Pelle/EHU från Sävsjötrakten.

Rune - hemmabyggare.

Midnattssolrallyt

SDR - Software Defined
Radio.
Detta är Rune/FWX som
red
besökte
under
semestern. Han har många
järn i elden, här visar han
sitt prydliga SDR-bygge, en
tranceiver för att använda
tillsammans med datorn.
Han söker nu fler med
erfarenhet för att komma
igång tillsammans med
lämpligt program i datorn.

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

1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29

sep
sep
sep
sep
sep
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec
dec

SM7UGO
SM7VHK
SM7BVO
SM7HCW
SM7CUL
SM7WNK
SM7LPY
SM7FWX
SM7WUN
SA7BAN
SM7EH
SM7RIN
SM7NDX
SM7OVE
SM7UGO
SM7VHK
SM7BVO
SM7HCW

Magnus
Mikael
Rolf
Olof
Jan-Olov
Anders
Johan
Rune
Jonas
Lars-Gunnar
Gösta
Ingemar
Jan
Ove
Magnus
Mikael
Rolf
Olof

DX
DX-ringen SF7DX
kl 10.00 SNT - Söndagar
3775 kHz
SM7CRW John-Ivar

Minimal
Transceiver
för 80 m
ESR (Experimenterande
svenska radioamatörer)

KONSTRUKTIONSTÄVLING 2009
Uppdukat för rally med alla tillbehör som behövs. Detta är
Experimenterande Svenska RadioThorbjörn/LZQ:s plats
amatörer har fått in ett antal förslag till
en enkel tranceiver för 80 m CW. Dessa
Läs mer på sidan 7 om
kommer att presenteras i detalj på esr.se
Midnattssolrallyt.
Fem olika konstruktörer har lämnat in
sina bidrag och meningen är att amatörer i landet ska bygga dessa för utvärdering. Byggena skall vara enkla och
lämpiga för skolor och nybörjare. Meningen är att man ska kunna träna telegrafi via en kort antenn lokalt, eller rikTommy/XNG, en av operatörerna. tiga QSO på 80 m via yttre antenn. Kostnaden max 200 kr. (forts nästa sida)
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Klubbinfo

JOTA - Jamboree On The Air 2009
Nu går det fort fram till årets Jota. Vare sig du är scout, sändaramatör eller
båda delar, så är det hög tid att börja fundera på att vara med.
Om du är scout bör du redan nu kontakta traktens amatörradioklubb.
Amatörradioklubbarna brinner av iver att få visa vad de håller på med.
Frågor?Höravdigtillsm6smy@ssa.se.
Om du är sändaramatör så leta upp en scoutkår på orten och hör om de
kan vara intresserade. Presentera hobbyn och Jotan för dem. Många är de
sändaramatörer som kom i kontakt med amatörradio för första gången som
scouter
http://www.joti.scout.se/
De SVARK:are som vet om någon scoutkår i närheten som kan verka
intresserade, tag kontakt. Jotan är mycket populär i stora delar av
landet.

Snart loppmarknad

Mycket jobb med sortering, provning
och märkning av loppmarknadsgrejor.
På bilden ser vi Anders/WNK, Janne/
NDX, Lorenz/NTJ samt Ingemar/RIN.
Du som vet att du kan hjälpa till före
eller vid loppmarknaden (efteråt också
för den delen) hör av dej!
Missa inte vår loppmarknad lördagen

den 12 september.
Även om det ser ut att finnas
en hel del är klubben mycket tacksam
för gåvor, överskott mm till vår egen
försäljning. Detta brukar alltid ge ett
välkommet tillskott i kassan, samt att
det är roligt att kunna erbjuda
intressanta saker till försäljning.

Janne/NDX har hittat
skrivmaskin, vilket fynd!

en

Kolla vår hemsida för bilder på en
del av vad som kommer att finnas.

Vem blir först av SVARKS
medlemmar att bygga?
ESR har en mycket givande
hemsida där man även kan
hämta en nättidning Resonans,
där det finns gott om tekniska
artiklar och byggbeskrivningar.
Kolla in på www.esr.se för
mera info. Medlemsskap kostar
50:-/år.
Källa www.esr.se
Fem olika stationer.

SVARK-nytt nr 3 - 2009

5

Amatörradio på korta vågor
Intresseområden inom amatörradion är olika. En del gillar
kortvåg andra korta vågor. Mitt intresse är korta vågor. Ett
sätt att vara aktiv på är ju att prata med andra ett annat att
göra det möjligt att prata med andra. Vi tycker så olika. Denna
artikel handlar om min semester, hur jag förverkligade en
gammal dröm att göra det möjligt att prata med andra på korta
vågor.
Drömmen är som du kanske förstått en hyfsat stor parabol
för månstuds på mikrovågsbanden.
Mycket arbete var det, ut och in mellan skurarna, svetsa,
borra, skära och slipa. Köpa mer svetspinnar och slipskivor.
1 augusti stod den på plats vilket firades med ett glas
Champagne levererad av Martyn, G8OFA.

Svängkransen 6st M27 bultar 70 cm ner i berget och
gjutna klackar

Min son Mathias och jag firar att parabolen är på plats.
Parabolen är 4 m i diameter och sitter för närvarande 3 m upp.
Skall sänka ner den till 2m har jag tänkt.
Väl uppe så har jag gjort en del mätningar för att verifiera att
den är OK för de högre banden. Flera dagars mätningar gav vid
handen det jag hade hoppats på, att den skulle vara tillräckligt
noggrann för 10 GHz-bandet.
Mätning av solbrus och månbrus visade mycket bra resultat,
jag är helnöjd med prestanda så långt.
Masten står på en underdel till en byggkran och sitter fast i
svängkransen som drivs runt av en motor som Josiph, SM7EZC
gjorde åt mig för många år sedan till ett annat antennprojekt.
Det kommer att ta ca 20 minuter att svänga runt ett varv. Tracking
skall ske med encoders som är kopplade dels till masten och
dels till kedjan som driver kuggdrevet.
Öppningsvinkeln för -3dB (halva effekten) är 0.5 grader på
10 GHz. Mycket arbete kvarstår innan det är möjligt att köra
något QSO men vem vet, kanske under hösten om turen står
mig bi. Jag ber att få återkomma med rapport.

En rejäl aktuator-skruv från SVT sköter elevationen
som mäts med en inklinometer.

73 Ronny SM7FWZ
Matarens skugga snyggt i centrum.
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Midnattssolsrallyt

Foto: SM7LZQ

SVARK skötte radiosambandet
i Etapp 1, SS3
Fredagen den 17 juli på morgonen vid
7-tiden träffades fyra av SVARK:s
medlemmar utanför Mullsjö vid det som
skulle bli starten för ”Specialsträcka 3” i
Etapp 1 för årets Midnattssolsrally. Det
var SA7BAN - Lars-Gunnar, SM7XNG –
Tommy, SM7DYD – Sven-Bertil och jag,
SM7LZQ – Thorbjörn.
Specialsträcka 1 klarades av på Elmia
dagen före, och sträcka 2 skulle köras i
trakten av Valdshult utmed ”Nissastigen”
på morgonen under tiden som vi
förberedde
positionerna
start,
tidskontroll 1, tidskontroll 2 och mål på
sträckan som kallades ”Brännåsen”.
Längden på denna sträcka var 7,3 km.
Vi delade upp oss så att Lars-Gunnar
tog hand om starten, Sven-Bertil var på
tidskontroll 1, jag bemannade tidskontroll
2 och Tommy hade hand om målet. SvenBertil och jag utgjorde hemliga kontroller
och hade till uppgift att rapportera in
mellantiderna vid respektive position till
målet för de 39 första bilarna, som körde
klassen ”Regularity”. Dessa fick endast
köra 50 km/h i genomsnitt på hela
sträckan och för tidig eller för sen
passage medförde en prick för varje
sekund. Bilarna var standardbilar och
rallybilar tillverkade fram t.o.m. år 1981.
Mest att göra hade således LarsGunnar och Tommy som var delaktiga
under hela rallyt som totalt bestod av 169
tävlande,
förutom
banchef,
säkerhetschef och 000- samt 00-bilar.
Tanken var att vi skulle rigga upp de
master klubben har för ändamål som
detta, och Lars-Gunnar hade varit på
SVARK och laddat bil och släp med
nödvändig utrustning på fredagskvällen.
Men efter lite samråd och resonemang
av tidigare erfarenheter, valde vi att i
stället köra med mobilantenner, vilket
visade sig fungera utmärkt. Personligen
körde jag med en handapparat på endast
50mW på 70 cm-bandet till min
mobilstation som jag ställde in som
crossbandsrepeater för åter-utsändning
med 5 W på 2-meters-bandet och vice
versa. Detta gjorde att jag kunde röra mig
fritt inom hela det område jag var
positionerad på.
Det var verkligen fart på bilarna när de
39 första hade gjort sitt. Och på grund av
det underbara väder med idel sol vi hade,
fick vi utstå en hel del damm! Men som
tur var hade vi en svag vind som förde
dammet i en viss riktning hela tiden, så

kunde man bara hålla sig på ”rätt” sida
var det inget större problem. Min egen
bil var dock brun i stället för grafitgrå när
det hela var över eftersom den stod i
vindriktningen!
Bilarna var av alla möjliga slag; SAAB
2-taktare, V4, 99 och Sonett, Volvo
Amazon, PV och 142/144, Opel Kadett,
Ascona och Rekord, Ford Cortina och
Escort, Toyota, Mercedes, Porsche, Audi
med flera. Till och med en DAF 66 fanns
med.
Bland de för mig mera kända
rallyförarna fanns Stig Blomqvist, Björn
Waldegård och skådisen Mikael
Persbrandt.
Efter att alla rapporterats i mål, var det
så småningom samling av alla
funktionärer (alla kunde inte, men jag
räknade till 21 som samlades) på ett fält
invid starten, där vi blev bjudna av
Norrahammars Motor Klubb på en riktigt
fin måltid bestående av potatissallad,
grillad fläskfilé, grön-saker, bröd och
dryck!
Jag tackar för förtroendet att få delta i
denna mycket trevliga aktivitet, och vill
uppmuntra fler av SVARK:s medlemmar
att prova på att vara med i våra
radiosamband i framtiden! Det är både
roligt och lärorikt.
73 de Thorbjörn – SM7LZQ
Deltagare från SVARK:
SA7BAN, Lars-Gunnar. Placerad i
starten på sträckan
SM7DYD, Sven-Bertil. Satt på första
hemliga tidskontrollen
SM7LZQ, Torbjörn. Satt på andra
hemliga tidskontrollen.
SM7XNG, Tommy. Placerad i målet
på sträckan
Följande bilder och bildtext: SM7DYD:
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Tiden rapporterades av SM7DYD, SvenBertil, till målet på sträckan där SM7XNG,
Tommy satt.

Övriga tävlande noterades endast vid
passering för kontroll om de inte kommit
i mål. Solen värmde stationen så att den
fick flyttas till skuggan. Notera att
kaffetermosen och kylväskan är inom
räckhåll

Efter sista tävlingsbilen plockades all
.
utrustning utmed sträckan ned.
Därefter bjöds funktionärer och
sambandspersonal på lunch vid
startplatsen.Mycket trevligt och
gillades av alla.
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SK7AXAktivitet
Av Gösta SM7EH
Jag skrev i förra numret av SVARKNytt lite grand om vår situation här
uppe på den nordliga delen av Europa
och vi konstaterade att det trots allt
inte var så dumt med våra växlande
årstider.
Men hur blev det då i år? Hur blev
den sommarperiod som nu börjar lida
mot sitt slut? Fantastiskt fin. Tidvis
kunde man nästan tro att det hade
skett någon sorts omfördelning och
att vi hade blivit förflyttade ner till
södra europa. Vi hade perioder på 8 –
10 dagar med sol och en temperatur
på mellan 25 och 30°
Tyvärr så hämmar det ju radiokörandet litet grand, om det blir för
fint väder. Då finns möjligheten att åka
upp till SK7AX och köra radio, och
varva med att gå ut och sola och njuta
av den fina naturen som vi har utanför
värt QTH på höjderna över Huskvarna
och Vättern
En del expeditioner har varit ute
under perioden, nen de lyckades klara
sig från att hamna i SK7AX log, men
en hel del andra fina stationer
fastnade däremot, t.ex:
BA5AN
V63DX
JD1BMM
YS1G
A92BK
5V7TR
9A/DK3MO
S92LX

China
Micronesia
Minami
Torishima
Salvador
Bahrain Island
Togo
Zaire
Sao Tome

Nu gäller det att ”spetsa” öronen
för under hösten kommer det att bli
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många expeditioner aktiva. Här
kommer några exempel:
Marshall Islands. Aug 24 – Aug
29. Ett antal V7-stationer kommer att
aktivera V7 med sina egna calls. QSL
via HC.
Austral Islands. Det blir aktivitet
av ett blandat gäng Callet blir FOnågonting.
Tuvalu. Det kommer att bli aktivitet
från Tuvalu Sept 08 – Sept -14 av
PG5M. Call kommer att bli T2G. Qsl
via PG5M.
Western Kiribati. PG5M blir aktiv
Sep 17 – Sep 23 med signalen T3ØG.
QSL via PG5M.
Niue. G3BJ och G4JKS blir aktiva
från Niue Sep 18 – Sep 25. Call blir
ZK2BJ. IOTA = OC040.
Chatham Island. N7OU blir aktiv
med signalen ZL7/N7OU Sep 18 –
Sep30. QSL via N7OU.
Mayotte Islands. DJ7RJ blir aktiv
med signalen TO7RJ QSL via DJ7RJ
direct.
Dominica. DL7AFS och DJ7ZG
kommer att köra från Dominica Sep 27
– Oct 15 med signalen J79ZG. QSL via
DL7AFS.
Austral Islands. Ett blandat gäng
kommer att köra med signalen
TX5SPA. QSL via SP9PT. Sep 28 Oct12.
Conway Reef. En stor Tysk
expedition kommer till Coonway Reef.
Call blir 3D2OCR. QSL via DJ8NK
South Cook Islads. N7OU kör från
Raratonga Oct 5 – Oct 30 med
signalen E51NOU QSL via N7OU.
Niue. DL2FAG kommer att höras
från Niue Oct 08 – Nov17. Signalen
blir ZK2DL. QSL via DL2FAG.
Midway Island. Ett stort internationellt team på 19 personer kommer
under tiden Oct 09 – Oct-19 att
aktivera Midway med signalen K4M.

Benin. 5 st. PA-hams aktiverar
Benin Okt 10 – Okt 27. QSL via
PA3AWW.
Maldives Islands. Okt 12 – Okt 25.
G7COD gästar öarna, och kommer att
köra med signalen 8Q7AK. QSL via
G7COD..
Marquesas Islands. Ett blandat
team aktiverar med signalen TX5SPM.
Okt 16 – Okt 22. QSL via SP9PT.
Sable Island. Okt 19 – Okt 28
kommer NØTG att köra från Sable
Island, med signalen CYØ??. QSL via
NØTG.
St Pierre & Miquelon. Ett
internationellt gäng kommer att köra
från St Pierre Oct 20 – Oct 25. Call =
FP?? Qsl via LotW (Log of the World).
Mayotte Islands. DJ7RJ aktiverar
öarna. Call FH??? Oct-21 – Oct 25 Qsl
via DJ7RJ direct.
Papua New Guinea.
Ett
internationellt team including
SM6CVX gästar landet, med signalen
P29VCX Oct 22 – Oct26. Ön som
aktiveras heter Tanga och har IOTA
nr. OC102. QSL via SM6CVX.
Surinam. AJ9C blir aktiv med
signalen PZ5M Oct 22 – Oct 29. QSL
via AJ9C direct
Papua New Guinea.
Ett
internationellt team including
SM6CVX blir aktiva med signalen
P29VLR Oct 27 – Oct 31. QTH Green
Island (IOTA Nr OC231). QSL via
SM6CVX.
Easter Island. En blandad trupp
från Europa besöker ön med signalen
XRØYA. Oct 31 – Nov 15. QSL via
LotW.
Papua New Guinea. Ett internationellt team including SM6CVX
besöker landet, denna gång från en ö
som heter Woodlark (IOTA Nr OC205.
Callet blir P29NI och QSL via G3KHZ.
Papua New Guinea. SM6CVX blir
aktiv från landet igen Nov 11 – Nov
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13, denna gången från en ö som heter
Hastings Island (IOTA Nr. OC117).
Callet blir P29VCX och QSL via
SM6CVX.
Papua New Guinea.
Ett
internationellt team including
SM6CVX besöker landet, denna gång
från en ö som heter d’Entrecasteaux
Island, (IOTA Nr. OC116). Callet blir
P29VLR och QSL via SM6CVX.
Papua New Guinea. SM6CVX blir
aktiv från landet igen Nov 15 – Nov
16, denna gången från en ö som heter
Loloata Island (IOTA Nr. OC240).

Callet blir P29VCX och QSL via
SM6CVX
Western Samoa. DL2FAG blir aktiv
som 5WØKH från Western Samoa
Nov 18 – Nov 30. QSL via DL2FAG.
Chesterfield Island. Nov. 23 – Dec
06 kommer AA7JV och HA7RY att
köra från Chesterfield Island med
signalen TX3A. QSL via LotW

SSA Portabeltest,
höstomgången 2009

beroende på väder och vind.
Fikakorgen är ett måste vare sig man
är ensam eller flera!
Många radioklubbar anordnar en
liten intern tävling bland medlemmarna
för att få igång så många som möjligt.
Andra klubbar samlar ihop ett gäng
som turas om att köra med
klubbsignalen. Man kan även välja om
man skall köra enbart SSB eller CW,
eller om man skall köra "mixed" båda
moder. För egen del brukar jag endast
vara med i CW-delen.
Min destination denna dag (16
augusti) blev en utsiktsplats c:a 2 km
hemmifrån i västra Jönköping.
För ändamål som detta har jag
införskaffat 2 st. portabla flaggstänger
på Jula, som vardera består av fyra
aluminiumrör som går att skarva ihop.
Jag använde i detta fall sex rör
monterade på ett fäste som man
skruvar ner i marken, och den totala
höjden blev då cirka 8,5 meter. För att
känna sig trygg kan det vara bra att
staga på lämplig höjd, det friskade i
ganska ordentligt stundtals denna
söndagsförmiddag. Sedan är det bara
att hissa upp antennen, i mitt fall en
FD-4.
Jag kom igång 30 minuter efter
starten som var kl. 09:00. Delvis p.g.a.
att
jag
mitt
i
antennuppsättningsarbetet råkade
knuffa till ett getingbo som satt i det
höga gräset och fick söka skydd i bilen
en stund!!!
Tyvärr hittade jag inga bra
fästpunkter för ändarna på antennen.
De träd som fanns var alltför långt
borta, så trådarna fick slutta ner mot
marken där jag fäste dem med en bit
lina och en tältpinne.
Vädret var växlande, så jag satt i

Som ni kanske vet anordnar SSA en
portabeltest två gånger om året, en i
maj och en i augusti.
Det är en i mitt tycke mycket trevlig
form av amatörradio, som inte kräver
några märkvärdiga grejor alls för att
man skall kunna vara med.
Det handlar om att under 4 timmar
ha kontakt med andra portabla
stationer inom Skandinavien: JW, JX,
LA, OH, OHØ, OJØ, OX, OY, OZ, SM
och TF. Man kör på 80- och 40metersbanden och får kontakta varje
station en gång per band.
Ju lägre uteffekt man använder ju
högre poäng per kontakt.
Det är ett utmärkt tillfälle att
kombinera radiohobbyn med en liten
utflykt i det gröna, och om övrig familj
har lust kan de också vara med och
njuta av naturen och kanske något
eget intresse i form av
skogspromenad, bär- o svampplockning eller dyligt. Allt förstås

73s de SM7EH/Gösta
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bilen och körde hela testen för att
slippa riskera regnstänk.
Det var ganska bra konditioner och
helt fritt ifrån störningar ifrån
hemelektronik och sådant som man
störs av hemma ibland husen.
Däremot var det en hel del annan
aktivitet på banden, bl.a. var det ju
"fyrhelg" och en del både svenska
och utländska stationer trängdes med
oss svaga portabelstationer. Särskilt
märkbart på 40 metersbandet där
utländska signaler var mycket starka.
Jag körde totalt ihop 35 kontakter
varav 4 var utanför Sverige, och trots
att jag kom igång sent var det svårt
mot slutet att hitta stationer som jag
inte redan hade kört, så det blev
väldigt glest i loggen sista timman,
bara 2 stationer!
Roligt var det i alla fall, och jag kan
rekommendera att prova på denna
gren av hobbyn till våren, om du inte
redan gjort det. Kanske vi skall vara
några ifrån SVARK som kör
tillsammans?
Utförligare info som regler och
resultat från tidigare portabeltester
finns hos SM3CER Contest Service,
h t t p : / / w w w. s k 3 b g . s e / c o n t e s t /
smp.htm. Även på SSA:s hemsida kan
du läsa mer.

Anropssignal: SI7T/P
Operatör: SM7LZQ, Thorbjörn
QTH: JO77BS
Rig: FT-817, med 0,9 W.
Antenn: FD-4 cirka 8,5 m upp på en
portabel flaggstång.
Batteri: "Power Cube" 12 V, 7 Ah.
Nyckel: Mini-Paddle från Palm Radio.
73 de Thorbjörn SI7T - SM7LZQ
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Så pratar telegrafister med
varandra!

Säljes

Kenwood SW-2000 (2 st)
Ståendevåg & Powermeter
Pris: 1250:Goddag goddag.
OH6DC, Jari hörs ofta på 80 m CW.
Han använder olika metoder för att få
ut sina morsetecken.
Eftersom skidföret var dåligt i
midsommar användes en pjäxa vid
midsommardagens handpumpsträff SKD.
Gå in på hans hemsida och kolla. Det
finns en videosnutt för varje enskild
CW-nyckel.
http://oh6dc.cw.googlepages.com/
Helt sanslöst!

Kenwood AT-250
Automatic Antenna Tuner
Pris: 1500:-

Dito med iten spricka i glaset.
Pris: 1100:-

WELZ AC-38M
Matching Network
1,8-29.9 Mhz, 200 W
Pris: 800:-

Kenwood SWC-3 (2 st)
Mäthuvud till SW-2000
140-450 Mhz
Pris: 500:1,8-450 Mhz
Pris: 500:-

SKD = skidsko key day.

Kenwood MC-60
Mikrofon. Som ny!
Pris: 1000:-

SVARK fieldday
Det har varit fieldday hos SVARK, även denna gång i Lasse/FEJs sommarstuga.
De vanlig "tappra" besökte stugan LZQ och gänget från Lilla edet samt LTW
med sin fina trevliga hund
Man studerade "breda band" adpter för trådlöst 3g-> Wlan som går på 12Volt
Burken hissades upp i masten 15 meter för att få täckning ca 2 megabit
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Kenwood SP-430
Högtalare
Pris: 500:SM7LPY Johan Bernhardsson
Telefon: 036-559 68 70
Mobiltelefon: 070-930 68 45
johan.bernhardsson@jonkoping.fhv.se
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SSA-bullen startar igen
Första bullen den 23 aug.
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!

12

SVARK-nytt nr 3 - 2009

