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SVARK 2010
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
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

Kallelse!

Förslag till dagordning.

Årsmöte tisdagen den
16 feburari 2010

§1
§2
§3
§4
§5

Du kallas till SVARK´s årsmöte
tisdagen den 16 februari kl 19.00
SNT i klubbstugan på Vissmålen.

§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder klubben på
fika!
Möt upp och diskutera klubbens
angelägenheter och träffa dina
amatörvänner.
Välkommen till en trevlig kväll!

§14

/styrelsen

§15
§16
§17
§18

På årsmötet får endast sådana ärenden behandlas som medtagits i kallelsen till mötet.

Ordföranden har ordet
januari 2010
En riktig vinter med mycket snö det var ett tag sedan. Men det hindrar
som vanligt inte de flitiga utövarna
av vår hobby.
På något vis är radioamatörer
envisa, lite snö får inte hindra
radiokörandet. Förra lördagen kom
jag till klubbstugan tidigt på

SSA HF CONTEST CUP
1. SYFTE
Syftet med SSA HF CONTEST CUP
är att uppmuntra svenska
radioamatörers deltagande i
internationella och nationella
kortvågstester. Arrangör för tävlingen
är Sveriges Sändareamatörer, SSA.
2. TÄVLINGSPERIOD
SSA HF Contest Cup pågår under hela
kalenderåret 2010: 2010-01-01 0000
UTC till och med 2010-12-31 2359
UTC.

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 (tre personer, varav en
sammankallande) samt val av två valberedningssuppleanter
Framläggande av budget samt fastställande av
medlemsavgift för år 2011 och senaste betalningsdag
Behandling av styrelseförslag:
Behandling av motioner
Övriga frågor
Mötet avslutas

morgonen. Jodå en bil hade tagit sig
genom snön nästan högst upp på
parkeringen och i stugan kördes det
radio för fullt. Det ska mycket till innan
en radioamatör med QSO-glimten i
ögonen hindras av några decimeter snö.
När jag tänker på hur jag under åren
kämpat för att kunna köra radio från ett
högt berg eller från någon ö i
Stockholms skärgård. Hur jag burit
bilbatterier kilometervis genom skogen

3. DELTAGARE
I SSA HF Contest Cup kan den delta som
använder en svensk anropssignal i
någon form.
4. GODKÄNDA TESTER
Alla kortvågstester som arrangeras
under tävlingsperioden räknas. Med
kortvåg avses allmänna amatörband
mellan 1.8 - 30 MHz samt även 50 - 52
MHz .
Endast en logg och deltagare per test
räknas...
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och hur jag i flera timmar suttit och
lyssnat efter svaga stationer på
höga frekvenser. Så får jag nog
konstatera att det känns bra att vi
har en klubbstuga som är
välutrustad på radiofronten.
Med hopp om många tillfällen att
köra radio.
73 de SM7NTJ Lorentz

Fullständiga regler hittar du på
http://hfcup.se/
På ett enkelt sätt laddar man upp
de olika testloggarna. Dessa ska
vara i Cabrilloformat.
Direkt efter uppladdning kan man
se sin placering samt klubbens
placering i klubbtävlingen.
SMØFDO finns någonstans med 38
poäng (!), syns dock inte i
topplistan. HI...
/FDO
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Klubbinfo
Stugvärdar

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

Ny medlem:
SM7IEC, Lindström,
ÖVERTORP
565 91 MULLSJÖ

Solvig

Välkommen!

Puxing
Kineserna kommer med på alla
fronter. Det man hör mest är ju att de
ska köpa bilfabriker eller att de gör
”dåliga elverk”. Man får nog snart
omvärdera denna nedvärderingen
skulle jag tro.
Jag fick tag på en Puxing 777 på en
av mina många långa resor. Den skulle
skrotas/kastas för sågverket skulle
byta radiokomsystem, det var den
sista. Jag köpte på Tradera en
begagnad MIC samt ett nytt batteri
till en ganska låg kostnad. Radion var
programmerad med jakt frekvenser
som jag med lite möda ändrade till
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Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

2
9
16
23
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29

feb
feb
feb
feb
mars
mars
mars
mars
mars
apr
apr
apr
apr
maj
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juni

frekvenser på 144 Mhz repeatrar och
några direktare.
Lyftet kom när jag ”hittade” en
till på Tradera, komplett med mic
programvara samt programmeringskabel
Programvaran gör det möjligt att
stoppa in vad man vill bla. text på
kanalerna EX. R6, JAKT1, FRO1
osv. inom bandet 136 till 174 Mhz .
Frekvensskift 600Khz för 144Mhz
och annat skift på andra EX 2Mhz
på en samt 5Mhz på annan.
Den har det mesta, skanner,
reverse, 1750 ton, DTMF samt lite
till som man troligen inte behöver.

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

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

Den är knölig att programmera med tangentbordet med det går. Dator med programvara är att föredra. Radion har tre
moder 1 Kanalmod kanal 1 2 3 osv. med
text se bilden på radion. Frekvensmod
som delas mellan VFO samt MR där frekvensen visas.
EX 144.750 mottagning 144.150 när
man sänder. I VFO-MOD är det lätt att
skriva in en ny frekvens direkt och sedan köra på den.
SM7FEJ
Lars-Erik Lindman
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Klubbinfo

I Jannes shack väntar de gröna apparaterna på att användas. I frontraden
syns en SB-102 transceiver och en HR-10B mottagare. Mottagaren är under
trimning. I bakgrunden syns en komplett SB-104-line.

”Heathkit On The Air”
2010
Aktivitetsvecka
6-14 februari 2010
Nu är det dags att plocka fram och
”tuna-up”din gamla fina Heathkit-rigg!
Swedish Heathkit Club inbjuder till en
aktivitetsvecka då det gäller att köra
mesta möjliga antal Heathkitstationer.
Tiden 6 till 14 februari pågår aktiviteten
som är indelad i 4 klasser på Foni och
CW och alla band 2-160 meter.

Månadstest 144 MHz
Ett av de få tillfällen som jag fått att
vara med i VHF-testen inföll tisdagen
den 5 januari. Eftersom Marcus
SM7SMS hade planerat att köra från
klubben den kvällen hakade jag på.
Det var många år sedan sist och själv
var jag ringrostig.
Konditionerna var inte de bästa den
kvällen, men 65 QSO avverkades, vilket
gav totalt en 13 plats i tävlingen.
LängstaQSO varmedDJ4TC, 472 km
vilket säger en del om konditionerna.
Inte så bra...
Att delta i denna test kräver en del
av operatören, men det viktiga är att

Swedish Heathkit Club är ett
nätverk av radioamatörer som är
intresserade av de klassiska ”gröna
lådorna”, och som då och vill lufta
dom på banden. Idag har klubben
169 medlemmar, till största delen
svenska radioamatörer, men också
några utländska. De senare åren har
klubben inbjudit till en Heathkit
Activity Day, men i år är det alltså
en hel vecka som gäller. Tiden ligger
i anslutning till födelsedagen för
Howard Anthony som föddes den
9 februari. Anthony Howard
övertog det amerikanska företaget
av Edward Bayard Heath och

utvecklade det till ett framgångsrikt
elektronikföretag med inriktning på
byggsatser. Många nyblivna
radioamatörer under 1960-1970 talen
byggde sina HW-100 eller HW-101,
fortfarande är många av dessa
stationer i förstklassigt skick.
Under HOTA-veckan ( Heathkit On
The Air) kommer ett antal riggar att
höras på banden, vars ägare är stolta
över sina ”gröna lådor”. Många kan
säga :”den här har jag själv byggt”,
och minns det spännande
ögonblicket då man för första gången
testade stationen.
Även de tre QRP riggar som
Heathkit erbjöd i byggsats HW7, HW8
samt HW9 kommer att vara QRV på
CW-delen.
SK7XN,
Heathkitklubbens
stationssignal år under veckan QRV
med flera olika Heathkit-riggar.
Operatörer är SM7BUA Mats samt
SM7NDX Jan, som från sina hemma
QTH kommer att aktivera signalen. Har
du en eller flera Heathkitriggar i din
ägo, men ännu inte medlem i Swedish
Heathkit Club, är du välkommen att
ansöka om medlemskap som är helt
gratis. Mer info finns på klubbens
hemsida.
Information om HOTA 2010 finns på
Heathktiklubbens
hemsida
www.heathkit.se där du får alla detaljer
om aktivitetsveckan. Vinnare i
respektive klass erhåller ett
specialdiplom.
Välkommen med i HOTA 2010!
Mats/ SM7BUA
Jan /SM7NDX

man deltar. Marcus är en driven
operatör, men alla är ju välkomna
att köra radio på klubben.
Marcus är en av några få som
flitigt aktiverar SVARK för att köra
radio både på kortvåg och VHF. Att
han har 7 mil att köra till klubben
från sitt hemma-QTH säger en del!
Att inte fler utnyttjar den
möjligheten är lite av en gåta tycker
jag som för det mesta saknar denna
möjlighet. Toppenutrustning på alla
band från 1.8 till 432 MHz.
SMØFDO /red.
Marcus kör QRQ både på SSB och
CW!

SVARK-nytt nr 1- 2010

5

Verksamhetsberättelse
för SVARK 2009
Vi har kört en hel del radio från
klubbstugan, bland annat har klubben
deltagit i några tester (tävlingar) på
kortvåg. Vi har även deltagit i tester
på VHF.
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 och medlemmar
i styrelsen..
Varje vecka har SSA-bulletinen med
information från vår riksförening sänts
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
ett
bilrally.
Ansvarig
för
radiosambanden har SA7BAN, LarsGunnar varit.
För service och underhåll av
klubbens repeatrar har SM7RIN
Ingemar och SM7FEJ Lars svarat.
Renovering av antenner för ”gubbenivar” har påbörjats.
SVARK-Nytt har utkommit med 4
nummer som har varit mycket
uppskattade. Redaktör har varit
SMØFDO 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.
Vi har under året fortsatt
målningsarbetet på klubbstugan. För
skötsel av hus och trädgård har ett
flertal medlemmar svarat.
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
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varit. Numera sker försäljningen med
hjälp av Bingolottos prenumerationstjänst.

30 – 31 Fieldday (familjedag) vid
SM7FEJ Lars sommarstuga, utanför
Ödestugu. Ett 20-tal medlemmar deltog

Styrelsen har bestått av:

Juni
16 Grillkväll på SVARK

Ordförande Lorentz Björklund,
SM7NTJ
Vice ordförande Jan-Olov Eriksson,
SM7CUL
Sekreterare Ebert Lööv, SM7VRI
Kassör Lars-Olof Rosell, SM7HCW
Vice kassör Jonas Lundgren,
SM7WUN
Ungdomsledare och utbildningsansvarig Anders Eriksson, SM7WNK
Förste suppleant Rune Svensson,
SM7FWX
Andre suppleant Anders Lagerström,
SM7NUC
Materialförvaltare Ingemar Emricson,
SM7RIN (adjungerad vid behov)
Antal styrelsemöten har varit 11 st.
Förutom årsmötet har två
föreningsmöten hållits.
Medlemsantalet var vid årsskiftet
2009/2010 136 st.
Materiel
Förutom sedvanligt underhåll av våra
antenner har rotorn för 10 och 15
meters antenner reparerats.
Utbildning
Vår planerade kurs i radioteknik blev
inställd då deltagarantalet blev för
lågt.

Året som gått i korthet.
Februari
17 Årsmöte. Ca 20 st medlemmar var
närvarande

Juli
17 Radiosamband vid bilrallyt
Midnattssolrallyt.
September

12 Stor loppmarknad med besökare
från hela södra Sverige.
26-27 Klubben deltog i SAC-test på
foni (radiotävling)
November
10 Föreningsmöte
21 SM7-möte i klubbstugan med
föredrag om Ecuador av SM7NDX
December
15 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!
Huskvarna den 23 januari 2010
SVARK:s Styrelse.

Mars
28 WPX Contest SSB
April
18-19 Ett flertal medlemmar
representerade på SSAs årsmöte i
Täby
Maj
12 Föreningsmöte

SM7-möte
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Verksamhetsplan
för SVARK 2010
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,
meteorsscatter,
DX,
och
reseberättelser.
Vi kommer dessutom att satsa på
aktiviteter för hela familjen, där
framförallt barn och ungdomars
teknikintresse skall väckas.

Radiosamband
Vi kommer att köra radiosamband
under året. Vi fortsätter vårt samarbete
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

”uppfräschnings-kurser”
ringrostiga.

för

Radio
Deltagande i tester (tävlingar) på
både kortvåg och högre frekvenser.
Köra radio via månen, satelliter och
meteorer.
Huset
Underhåll och skötsel av hus och
tomt sker fortlöpande. Under året skall
återstående delar av husets utsida
målas.
Bingolotto
Bingolotter kommer att säljas under
året.
Demonstration av amatörradio
Vi skall under året demonstrera
amatörradio.
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.
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.
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 2010
SVARKs Styrelse

WIKPEDIA http://www.hamwiki.se/

På svenska Wikipedia kan man nu skapa PDF-filer av
valda sidor ungefär som en bok. Jag roade mig med att
lägga till alla sidor som jag hittade om amatörradio.
Det skriver Pontus SMØRUX och resultatet har blivit en
”bok” med ett hundratal sidor i form av en PDF som kan
laddas ned och som sträcker sig från Amatör till Z.

Ett mycket innehållsrikt dokument som
berör många ämnen och läsvärt för alla.
/FDO

http://www.ax25.org/files/Amat%C3%B6rradio_2010-01-19.pdf
(länken återfinns på SSA huvudsida)
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SK7AXAktivitet
Av SM7EH/Gösta
Så har det åter blivit dags att göra en
sammanställning av vad som har hänt
på SK7AX den gångna perioden.
Marcus, SM7SMS, har som vanligt
varit mycket aktiv, vilket ger utslag i
loggboken, där många fina DX har
fastnat
Det ”gnälls” ju jämt och ständigt på
vilka dåliga konditioner det är, och
skall vi inte snart börja att ta oss ur
den djupa svackan, som vi nu har
varit i ett par år. Man kan ju börja
och undra om det verkligen är så
dåligt ställt. Jag tror ju personligen
att det lika mycket beror på dålig
aktivitet. Ibland kan man höra på t.ex.
14 MHz-bandet ett par stationer som
kör pile-up trafik och är massor med
DB över S9. Varför är det bara 2 stns
QRV? Det är nog inte någon överdrift
och säga att problemet lika mycket
beror på en jättedålig aktivitet.
Vad kan det bero på att så snart det
dyker upp en test, så formligen
”kryllar” det med stationer med goda
signalstyrkor på banden. Den
Ungerska testen gick förra
veckoslutet med stort deltagande på
alla band, utom 28 MHz

Bli Radioaktiv
De utbud som fanns i förra perioden
gick SK7AX näsa förbi, men ett stort
antal fina DX blev det ändå. T.ex.
XV2RZ
3B8CF
5R8GZ
KH7C
J5V
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Vietnam
Mauritius
Madagaskar
Hawaii
Guinea Bissau

ZL2FAR
VR2UBN
9M2CNC
VK7SM
ST2AR
JD1BLY

New Zealand
Hong Kong
West Malaysia
Tasmania,
Australia
Sudan
Ogassawara
Islands

Feb 02 – Feb 27 Ett blandat gäng kör
från South Shetland Islands med
signalen XR9JA. QSL via CE5JA.
Feb 03 – Feb15 AD7AF aktiverar
North Cook Islands, med signalen
E51xxx QSL via AD7AF. (Iota OC014).
Feb 06 – Feb19 Temotu Islands Ett
team Tyskar och Ungrare blir QRV. Call
blir H40xxx

Det kommer framöver att finnas en
massa utbud av fina DX-peditioner.
Några exempel;

Feb 09 – Feb25 French Polynesia
aktiveras av ett blandat team, med bl.
annat G3TXF, Nigel. Call TX4T.

Jan 01 – mar 03 Pitcairn Island call
blir VP6AL.

Feb 17 – Mar 10 N7OU och W7YAQ
blir QRV från Tokelau Islands Call
ZK3xxx och QSL via HC.

Jan 01 – Mar 03 Afganistan. W4JJ
blir aktiv med signalen T6LC. QSL via
K4MJN.
Jan 01 – May 01 Willis Island.
Aktiveras av VK9WBM. QSL
viaVK4DMC.
Jan 08 – Feb 12 K2cm och K2TBD
blir aktiva från St. Vincent Signal blir
J8xxx. QSL via K2CM.
Jan 08 – Mar 31 SMØXBI blir QRV
från Dominica. Call blir J79XBI och
QSL via HC
Jan 15 – Mar 31 HA3AU blir QRV
från Guinea Bissau callet J5UAP. QSL
via HC.

Mar 01 – Apr 30 Ett blandat gäng
kommer att aktivera Robinson
Crouses Ö, Juan Fernandez Island
Callet blir XRØZN.
Mar 03 – Mar 10 Cocos Keeling
kommer att aktiveras med signalen
VK9C. QSL via HC.
Mar 11 – Mar 15 N7OU och W7YAQ
blir aktiva från Samoa med signalen
5Wxxx.QSL via HC.
Mar 16 – Mar 23 Juan Fernandez
Island. LA9SN blir aktiv med signalen
CEØZ, QSL via LA9SN.

Jan 21 – Mar 21 G3RWF kör från
Uganda med signalen 5X1NH.

Mar 20 – Mar30 NL8F blir QRV från
South Cook Islands Signalen blir
E51COFoch QSL via K8NA.

Jan 21 – Apr 20 Solomon Islands
aktiveras av DL2GAC. Call blir
H44MS och QSL via HC.

Mar 28 – Apr 05 Ett blandat team
aktiverar Ogassawara Islands. Call
JDxxxx

Feb 01 – Feb 28 Cocos Island. Call
TI9xxx.

73s de SM7EH/Gösta.

Feb 02 – Feb 15 ON4AFU blir QRV
från Cambodia med callet XU5AFU,
QSL via HC,
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QTH-locator
Det finns många sätt att ta
reda på en locator, denna karta är ett
enkelt sätt.
En Google-karta där man kan skriva in
locator eller peka på kartan.
Användbart.
Ett tips från SM5ADI
http://f6fvy.free.fr/qthLocator/
fullScreen.php

SK7AX
Konfirmerade länder (mixed mode)
Per band de senaste 5 åren.
(Inkl.deleted countries)
2003 - 2008.
Frekvens

2005

2006

2007

2008

2009

1,8 MHz
3,5 MHz
7 MHZ
10 MHz
14 MHz
18 MHz
21 MHz
24 MHz
28 MHz

121
242
318
257
326
278
328
244
303

122
246
319
265
331
285
327
246
304

123
249
321
276
335
292
329
253
305

124
251
323
279
336
296
330
253
306

125
252
325
279
336
299
329
255
306

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

SSA MT kortvåg.
Första omgången i januari samlade
rekordmånga deltagare. Vann stort gjorde
SM7C (SM7CFZ) på CW-delen, från SVARK
deltog också SI7T (SM7LZQ).
SVARK hamnade på en andra plats denna
gång i klubbtävlingen. Stor ledning har nu
Hisingens -Radioklubb, SK6AW.
I SSB-delen kan jag bara hitta SI7T från
SVARK.
Själv tävlar jag för Södertörns
Radioamatörer, och det gick väl ”så där” d
v s inget vidare!
Gärna flera deltagare, tack! /FDO
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HH2JR Jean- Robert på Haiti
klarade sig från jordbävningen
1978 blev jag bekant via
amatörradion med Peter/WB2LAP i
New Jersey i USA. Jag hälsade också
på Peter och hans familj ett par gånger
så vi blev mycket goda vänner. Vi hade
sked varje söndag under 70 och 80talen och det hann bli 177 loggförda
sked. Ibland ropade en trevlig kille
från Haiti in för att just säga hello och
byta några ord med oss. Hans call var
HH2JR och hans namn Jean-Robert
med efternamnet Gaillard. Han bodde
i huvudstaden Port-Au-Prince. JeanRobert var också och hälsade på Peter
i New Jersey ett par gånger. Det var
alltid roligt när Jean-Robert ropade in
på vår sked frekvens och han
berättade ibland om livet på Haiti.
1986 gick Peter hastigt bort i
sviterna efter en bilolycka och därmed
blev det bara sporadiska kontakter
med Jean-Robert. Mitt sista QSO med
Jean-Robert på Haiti var 1991. När
Internet kom höll vi kontakt ibland
genom att skicka julhälsningar till
varandra.
Så kom den förödande jordbävningen på Haiti i januari 2010 och
alla kontakter med Jean-Robert bröts.
Jag försökte nå honom via ett antal email men servern på Haiti svarade inte
av naturliga skäl. Jag fick förfrågan
från Peters dotter i New Jersey om jag
hade hört något från Jean-Robert efter
jordbävningen. Hon hade heller ingen
info om vad som kunde ha hänt JeanRobert.
Man funderade en hel del men så
efter några dagar kom ett glädjande
besked via mail från Tracy, WB2MCI
som jag hade träffat hemma hos Peter
i New Jersey.
”Hello my friend, please read this.
I telephoned the ham operator who
made the phone patch for JeanRobert. I told him I would email you,
Beth and Tony with the news that
Jean-Robert is alive and well and
asked that he gives the news to JR. I
will look for you on the Sunday
schedule.......Tracy/WA2MCI”
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Säljes:
Ja då vet man att Jean-Robert i alla
fall lever men det lär nog dröja ett tag
innan han blir QRV igen. Det finns nog
viktigare saker just nu för honom att
tänka på än att köra sked med Sverige
på amatörradio. Vi får hoppas att hans
radio kommer till nytta i hjälparbetet
på den katastrofdrabbade ön.
Olof / SM7HCW

HH2JR är en av de tre amatörradiostatoner på Haiti som funnits
aktiva efter jordbävningen.
En hel del har rapporterats på nätet,
på http://dx-hamspirit.com/2010/01/
hh2jr-news/ finns en 25 minuter lång
ljudinspelning från hans trafik och
mera att läsa.
/FDO

Oscilloscope IWATSU SS5300.
2 kanaler, helt fungerande, med
manual. Bild kan mailas. Pris: 400 kr.
SM7RPU, Robert
036-714045 (kväll)
070-3448871 (dag)
------------------------------------------------Transformator :
220/24 volt sek 25 amp. Pris 25:- kr
Z-matchfilter
Modell SM5JV
10-80 m band pris 50:Lexmark Z22 Color Jetprinter TM.
Passar till Windows 95 o 98. Manual
och installationsskiva finns. Pris 50:kr, eller bud
Hälsningar 73 Gunnar /SM7MSC
036-168800

Nya riggar kommer ständigt, här i lite högre prisklass.

IC9100 nyhet.
ICOM 1.8 - 28 MHz , 50, 144, 432 (1296 MHz som oprtion.) Alla moder samt Dstar som option. Ännu ej på marknaden.
YAESU FT5000 MP,
ännu ett ”flaggskepp”.
200 W och alla knappar
och rattar man kan
tänkas behöva inom all
framtid.
Ännu ej släppt på
marknadden.

Hiberling, tysk tillverkare för finsmakare. Här beskriven som översättning från
en tysk sida.
”200 W förstärkare konsekvent från 1.8 MHz till 40.7 MHz. 150 MHz takläggning
filter och tala tydligt ord.” Att ”takläggning filter” blir ”roofing filter” förstår jag
, men vad menas med ”tala tydligt ord” (spreche klare worthe - på tyska)
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Aktivitetsvecka 6-14 februari 2010
Deltag med din Heathkit-rigg i 4 olika klasser.
Klass A Foni (AM/SSB/FM)
Klass B CW
Klass C CW QRP/ max 5 watt
Klass D A+B+C
Vinnare i resp. klass erhåller ett HOTA diplom
Mer info: www.heathkit.se

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..
Det verkar som att nätet har tagit ny fart. Nu önskas bara att
fler SVARK-are ansluter sig.
Lördagar från kl 14 SNT. Trafiken kan pågå ett par timmar på
frekvenserna.
Frekvens 3545 +/- 5 kHz.
Ta det lungt med din egen takt. För dej som är nybörjare
eller för ringrostiga.
Ingen egentlig masterstation finns utan principen är att ”alla
kör alla”. Tänk på att håll en låg takt då många enbart lyssnar
på frekvenserna.
Vem vågar ...? Välkommen in /SMØFDO!
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