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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".
Sänder subton 179,9 Hz på
utfrekvensen.

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:
Vakant
Suppleant:
SM7NUC Anders Lagerström
036-37 84 69,
acj.lagerstrom@telia.com
Suppleant:
SM7FWX Rune Svensson
036-17 52 58, rune.sv@bredband.net

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

SM7NTJ Lorenz Björklund
0140-25 080, sm7ntj@ssa.se

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

QTH: Huskvarna
SM7RIN Ingemar

e-mail: svarknytt@comhem.se

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

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

SSA:s
Avstör
ningsfunktionär i
vstörningsfunktionär
nor
norrra SM7

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.

SM7
DL7: SM7DXQ,
Mats Fredén
Klågerupsvägen 258
212 32 MALMÖ

SV
ARK's hemsida
SVARK's
040-498028
sm7dxq@telia.com

Webmaster:
SM7UGO, Magnus

SVARK's hemsida

www.sk7ax.se
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Sidan tre

Prylar till loppmarknaden !

I höst är det är återigen dags för
SVARKs loppmarknad.
SK7AX har av tradition
loppmarknad i klubbstugan vartannat
år och vi har nu börjat samla på oss
inför denna. Intresserade spekulanter
är välkomna lördagen den 10
september 2011 då vi på sedvanligt
vis öppnar förråden för försäljning.
Vill du själv komma och sälja så
gäller först till kvarn får stå inomhus.
Mer information kommer på vår
hemsida www.sk7ax.se

Den 10:e september är det dags för
SVARKs loppmarknad. Jag har
inventerat vad vi har på klubben, och
vi har inga stora lager av attraktiva
prylar. Än.
En uppmaning till alla medlemmar leta, tigg och prata för att försöka få
prylar skänkta till SVARK.
Loppmarknaden brukar vara ett
tacksamt tillskott till ekonomin, och det
är nu mer välbehövligt än någonsin.
Vad vi behöver är i princip allt.
Datorsidan är alltid gångbar (dock inte
äldre datorer än Intel P4 och inga
tjockskärmar), liksom nätaggregat, RFsurplus och det mesta inom elektronik.
Vi tackar nästan aldrig nej, men
förbehåller oss rätten att slänga/skrota/
förstöra det som vi inte anser kan
inbringa något till klubben. Prylar med
fina lådor (men värdelöst innehåll) kan

Välkomna!

Program för SVARK våren/sommaren 2011
10 maj
17 maj
24 maj
31 maj
7 juni

19.00
18.30
19.00
19.00
19.00

14 juni
21 juni

18.30
19.00

Föreningsmöte
CW taktträning 30 minuter
NDX
Klubbträff
MS/EME/Sattelit/WSJT
UGO
Grillkväll hos SM7FWZ Ronny
& 2-meters contest SK7AX/P
FWZ
CW taktträning 30 minuter
NDX
Studiebesök SK7RGI Taberg (Räkmacka) RIN

också vara riktiga höjdare.
Oscilloskop av normala format (dvs
ej rörbestyckade bjässar) och övriga
labbinstrument är intressanta. Även
om det är trasigt – vi brukar kunna
laga det mesta.
Viktigt är att Du som tigger grejor
inte bara påtalar att vi vill ha "skrot".
Man blir ärligt talat lite ledsen när t
ex fina, annars fungerande
plattskärmar kommer med kablarna
avklippta, eller när någon
elektronikansvarig satt en hammare
i lådan innan han/hon skickade det
hela till SVARK. Onödigt.
Vi tar också hand om hela
samlingar av komponenter,
instrument o.s.v. (t ex dödsbon) och
sorterar, men då ser vi helst att detta
kommer oss tillhanda senast i mitten
av augusti. Efter överenskommelse
kan vi åka och titta på prylar före,
och eventuellt även ordna hämtning.
Efter semestern (då vi drar igång
lite mer) kommer ett litet gäng på 4-6
personer behövas för att gå igenom
och prismärka. På själva
loppmarknadsdagen behöver vi ett
tiotal personer, antingen som säljare,
i köket, på parkeringen eller helt
enkelt bara som sociala personer för
att öka trevnaden. Anmäl gärna ditt
intresse redan nu.
Är Du osäker eller har frågor finns
jag om inte annat att nå på mail
(ingemar.em@telia.com) alternativt
mobil (070-741 14 01).
73 de Ingemar, SM7RIN

Kallelse!
Föreningsmöte tisdagen
den 10 maj 2011
Repeater
”Gumman Inga” RU6
Numera sänder repeatern subton
179,9 Hz på utfrekvensen 434,750
MHz.
Detta är bra att veta om man är störd
av annat såsom trådlösa hörlurar och
dylikt.

Föreningsmöte på SVARK
tisdagen den 10 maj 2011 kl.
19:00.
Diskutera klubbens angelägenheter, vad vill Du att vi ska satsa
på i framtiden.
Völkommen!

SVARK-nytt nr 2- 2011
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Klubbinfo

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

Glöm EJ Bullen
söndagskvällar kl
19.00 !
SK7RGI R6 + RU6

Ordföranden har ordet
2011-04-16
Äntligen! Plusgrader till och med
tvåsiffrigt, det är efterlängtat efter
den här vintern.
Lagom som det började kännas lite
vårlikt slog ett stort snöväder till.
Natten till fredagen den 18 mars föll
det ganska oväntat över 30cm
blötsnö. Allt kändes tungt. Det var
bara att ta fram bilens snökedjor och
med deras hjälp ta sig fram 9 kilometer
på oplogade småvägar och vidare till
jobbet. Det var så mycket snö på
vägarna att bildörrarna inte gick att
öppna under resans gång.
Nu ser jag med förhoppning fram
mot ännu varmare tider och många
aktiviteter i klubben. Som en del av er
har märkt har Johan, SM7LPY och
Jan, SM7NDX tagit på sig att hitta
programpunkter till våra klubbmöten.
En titt i kalendern visar att Mats,
SM7BUA, den 26/4 visar filmen från
HD2M och CQWW CW 2010 och att
Magnus, SM7UGO den 31/5 visar
WSJT, MS och EME.
På det senaste styrelsemötet tog vi
beslut om att köra vår traditionsenliga
loppmarknad lördagen den 12
september. Har du något säljbart
liggande? Ta med det till
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Stugvärdar
Nya medlemmar
Göran Einefors,
Mellangatan 41,
571 42 NÄSSJÖ,
Tel 070 - 31 00 403

Tisdag
3 maj
Tisdag 10 maj
Tisdag 17 maj
Tisdag 24 maj
Tisdag 31 maj
Tisdag
7 juni
SM6WVY
Tisdag 14 juni
Håkan Hjelm
Tisdag 21 juni
Box 87
Tisdag 28 juni
520 24 BLIDSBERG
Tisdag
5 juli
Tisdag 12 juli
Tisdag 19 juli
Välkomna!
Tisdag 26 juli
Tisdag
2 aug
Tisdag
9 aug
Tisdag 16 aug
När värvade DU en
Tisdag 23 aug
medlem senast ??
Tisdag 30 aug
Tisdag
6 sept
Tisdag 13 sept
Tisdag 20 sept
Tisdag 27 sept
Tisdag
4 okt
Tisdag
11
okt
klubbstugan.
Tisdag
18
okt
Vi har redan nu börjat en grov
sortering av det som redan finns i
vår kammare men mer säljbart
behövs.
73 de SM7NTJ Lorentz

SM7HCW
SM7CUL
SM7LPY
SM7FWX
SM7WUN
SA7BAN
SM7EH
SM7RIN
SM7NDX
SM7OVE
SM7UGO
SM7NUC
SM7BVO
SM7HCW
SM7CUL
SM7LPY
SM7FWX
SM7WUN
SA7BAN
SM7EH
SM7RIN
SM7NDX
SM7OVE
SM7UGO
SM7NUC

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

Ny dörr på södergaveln
Den
gamla
dörren
på
södergaveln har länge varit både ful
och dålig. Vi ett tillfälle förra året
gick inbrottslarmet på SVARK och
det första poliserna tittade på var
den dåliga dörren. Det hängde bl.a.
lösa träribbor så poliserna trodde
först att det hade varit
inbrottsförsök via denna dörr. Som
tur var det bara ett falsklarm denna
gång så allt var frid och fröjd..
Vi har haft ont om snickarkunniga
medlemmar i klubben men
häromdagen tog Ebert SM7VRI ett
fint initiativ genom att erbjuda sig
att byta dörr om han fick lite hjälp.
Nu sitter en ny snygg dörr på plats
tack vare Ebert. En del snickeri och
målningsarbete återstår men det
beräknas vara klart i vår.
Text/bild: Olof / SM7HCW

Ebert SM7VRI har just provmonterat
den nya dörren på södergaveln.
Nedanför trappan var det polsten med
hål i så myrorna trivdes där. Vi körde
bort polstenen, strödde ut Myrr och
lade dit betongplattor i stället
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Klubbinfo
Upprop om trafikverkets
bandvagnar
Några gånger under de senaste åren
har ni här kunnat läsa om FROs civila
uppdrag åt trafikverket. FRO har fått
trafikverkets uppdrag att bemanna ett
antal bandvagnar med radiooperatörer.
När jag för en dryg månad sedan
träffade en representant för
länsstyrelsen i vårt län, kom vi att
prata om bemanningen av dessa
bandvagnar. Under årets snörika
vinter fanns det vid några tillfällen ett
behov av att kunna bemanna
bandvagnar med radiooperatörer och
transportera dem till snödrabbadeområden.
Ett av de områden som drabbades
hårt i vintras var ön Bornholm där

invånarna var helt insnöade.
En tanke var då att skicka dit
bandvagnar från depån i
Jönköping. Detta gick tyvärr inte att
genomföra då det inte finns
tillräckligt många radiooperatörer.
Är du intresserad av att kunna
hjälpa till och har möjlighet att ställa

upp när det krisar till sig så hör av dig
till mig så förmedlar jag kontakten med
FRO.
73 de SM7NTJ Lorentz
På FROs hemsida www.fro.se finns
mer information.

Flytt-hälsning ifrån SM6LZQ
Många av er har säkert redan hört att jag blivit SM6:a
sedan i höstas.
Britt-Marie och jag har ganska länge haft funderingar på
att flytta ut till kusten, och nu har vi gjort slag i saken.
Till en början flyttade vi till huset på Tjörn, som jag kört
/6 ifrån under många år, men vi har nyligen även skaffat en
liten lägenhet i Kungälv.
Jag jobbar hos Securitas i Stenungsund, och kör sedan
i somras på kvällar och nätter runt på öarna som väktare.
Ett ganska omväxlande och roligt jobb, även om det ibland
är lite svårt med omställningen mellan dag och natt, när
man har några lediga dagar.
Jag brukar ha med mig en handapparat och
magnetfotsantenn på jobbet, och kör lite repeatertrafik när
tillfälle ges.
Den lokala klubben SK6QA är ganska aktiv och har två
QTH:n. Ett vid norra industrihamnen där det finns
kortvågsutrustning och ett på en höjd inne i Stenungsund
där det körs tester på 2 meter och 70 centimeter. Nyligen
satte man upp antenner för satellitkörning och 23
centimeter. Klubbens nya hemsida finner du på http://
www.sk6qa.se
Ibland när det är lite konditioner på 2 metersbandet har
det gått bra att köra “Gubben Ivar”, men tyvärr har jag inte
kunnat göra det på ett tag eftersom man i Göteborg sedan
en tid har startat upp en D-STAR-repeater på 145.750 MHz.
D-STAR är säkert här för att stanna, och förmodligen riktigt
trevligt för de som har möjlighet att köra det. Men
personligen tycker jag att det är synd att man kör digital
trafik på frekvenser som även används för analog trafik.
Det har gjort att jag numera tyvärr aldrig lyssnar efter
jönköpingsrepeatern. Det kanske blir någon fastställd
standard för vad som skall gälla så småningom. Ibland hör
jag att SK7RVZ går upp och identifierar sig. Då blir man
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Klubben SK6QA´s ena QTH i Kungälv
glatt påmind om gamla hemtrakter, hi, hi... Även R2:an i
Nässjö kommer in fint allt emellanåt.
Vi är skrivna på Tjörn, och det är där jag kör radio,
men kanske kan jag få sätta upp någon enkel antenn i
Kungälv och vara med i etern även därifrån vad det
lider. Alternativt får det väl bli någon remote-lösning till
Tjörn-riggen.
Ha det så gott, och hoppas vi hörs på banden snart
igen!
73 de Thorbjörn – SM6LZQ
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Att köra radio från
äldreboende
För några dagar sedan besökte jag
Kurt SM7EZP som är 78 år och bor på
äldreboendet på Solstickevägen i
Jönköping. Han har en liten lägenhet
med altan på markplanet. Han har
också tillgång till en del gemensamma
lokaler som används av personal och
övriga boende. Äldreboendet ligger i
en stor byggnad med flera höghus
som grannar så det är inte lätt att sätta
upp antenner. Kurt använder rollator
så det blir genast lite svårare med t.ex.
antennarbeten. Men han har löst det
på sitt eget lilla vis så att han kan vara
QRV både på kortvåg och över
repeatern . Men om jag inte hade fått
hjälp av Birger SM7EIC och Robert
SM7RPU hade jag nog inte varit QRV
från detta QTH säger Kurt med ett
leende. Jag har också fått hjälp av Rolf
SM7BVO med att lägga in ett bra
program i min dator för att träna CW.
Kurts lägenhet ligger mot väster
och på altanen har han ett 5 m långt
metspö som håller upp mittpunkten på
sin Inverted Vee för 14 MHz. Med
denna antenn kan han under
gynsamma förhållande köra både USA
och Kanada. Huset fungerar tydligen
som reflektor. Ett problem är allt brus
som finns på denna sidan av huset så
han kan endast höra stationer med
starka signaler. Kurt har också provat
med att stämma av ett stuprör och
använda som antenn och han har kört
en del QSO på detta vis. Numera får
stuprörsantennen vara reservantenn
för min Inverted Vee går bättre mot
staterna säger Kurt med ett skratt.
På andra sidan huset österut är
störningsnivån betydligt lägre. Här
finns en gräsmatta med ett 1 m högt
trästaket som Kurt använder som stöd
för sina antenner på 3,5 och 7 MHz.
Till dessa antenner använder han
också ett 5 m långt metspö för att hålla
upp mittpunkten på sin Inverted Vee
för 7 MHz. När Kurt vill byta band till
3,5 MHz så tar han sin rollator, går ut
till staketet och förlänger antennen
genom att koppla på ytterligare en bit
antenntråd som redan ligger på färdig
på staketet. In och urkopplingen sker
med hjälp med ett par krokodilklämmor
som får fungera som manuell
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Kurt vid sin stationsplats. Utsikt från stationsplatsen är höghus, höghus
och i fjärran Värdshuset och Fågelmuseet i Stadsparken.
antennomkopplare. Kurts lägenhet
ligger på andra sidan huset så nästa
problem är hur man drar koaxialkabeln
genom huset till radion. Jo, Kurt tar
helt enkelt med sin radio till den
gemensamma matsalen, sätter ett
fönster på glänt och drar in koaxen.
Sedan sätter han på sig hörlurarna och
kör radio för glatta livet. Tala om Ham
Spirit!

Viket är ditt mest spännande QSO?
Första kontakten med Rose-Marie
KB4RM i Virginia i USA som
ursprungligen kommer från Sverige.
Hon hörde mig svagt men hon gav sig
inte förrän hon hade fått rapport, mitt
namn och QTH. Jätteskoj! Jag har
pratat med Rose-Marie några gånger
vid senare tillfällen men det skulle vara
roligt att överraska henne med att en
gång ropa in från SK7AX.

Hur blev du intresserad av
amatörradio?
Jag jobbade på Fläkten i Jönköping
och där fanns också två andra
blivande radioamatörer nämligen Einar
SM7ECP och Erik SM7ERX. Einar
hade PR-radio i sin båt och det verkade
intressant. En dag besökte vi FRO som
fanns i en källarlokal på Österängen
och där satt Östen SM5DQC och
körde amatörradio för full. Nu bestämde
vi oss för att bli radioamatörer.
Var avlade du certifikat?
FRO på A6 för Tonestam 1970.
Vad
är
roligast
inom
amatöradiohobbyn?
Både bygga radioprylar och köra
radio på kortvåg. Även hålla kontakt
med kompisarna via den lokala
repeatern.

En provisorisk antenn: Ett stuprör
där koaxens inneledare är ansluten
till stupröret och skärmen till en
provisorisk jordledning

SVARK-nytt nr 2 - 2011

Vad tycker grannarna och
personalen om din hobby?
Ingen har klagat. Ibland kommer de
fram och undrar vilket land jag talar
med.
Hur och varför blev du medlem i
SVARK?
Jag har alltid varit med i SVARK.
Naturligt att man stöder den lokala
klubben.
Vad har SVARK betytt för dig som
radioamatör?
Jag har under åren fått många fina
tips och många goda vänner.
Vilka frågor tycker du är viktigast
för SVARK´s framtid?
Att klara av ekonomin så att vi kan
behålla vår fina klubbstuga. Bättre
QTH kan vi inte ha. En annan viktig
sak är att få med mera ungdomar i
klubben. Utan ungdomar kommer vår
hobby att dö ut.
Text/bild Olof / SM7HCW

Kurt vid staketet på östra sidan av huset. Härifrån ser man centrala
Jönköping med Sofiakyrkan i bakgrunden. Här har Kurt en Inverted Vee för
7 MHz där mittpunkten även här bärs upp av ett 5 m långt metspö. När Kurt
vill köra 3.5 MHz går han ut och med hjälp av ett par krokodilklämmor
kopplar han in ytterligare en trådbit i var ände på antennen så fungerar
antennen på 80m. Det går över förväntan att köra Sverige med denna antenn
säger Kurt.
På andra sidan har han sin altan och ett 5 m långt metspö som bär upp
mittpunkten på en Inverted Vee för 14 MHz. Altanen ligger mot väster och
under gynnsamma förhållanden har Kurt kört både USA och Kanada på
denna antenn.

Amatörradioträff på
SVARK
Lördagen den 19 mars hade vi tänkt
att det skulle bli en lite annorlunda
amatörradioträff på SVARK. Speciellt
inbjudna var de radioamatörer i Södra
Vätterbygden och dess närhet som
inte varit aktiva senaste tiden. Syftet
var att informera dessa radioamatörer
om vad som gäller i dag och hur man
kommer igång efter att ha varit QRT
ett tag. Med hjälp av SM-callbook
hittade vi adresser till ca 90 amatörer i
området som var aktuella att bjuda in
till klubben. Vi skickade ut ett
personligt brev till var och en och bjöd

Här var det bara glada miner på de SVARK-medlemmarna som fanns på
plats i klubbstugan f.v. Börje/SM7DAO, Jan/SM7NDX, Roger/SM7JCR, Olof/
SM7HCW, Magnus/SM7UGO, Markus/SM7SMS, Sven-Olof/SM7NSY och
Kenth/SM7LTU.
in dem till en träff på SVARK.
plats. Det blev givetvis en stor
På programmet stod en presentation besvikelse men vi beslutade att köra
av klubben och dess möjligheter, ny igenom programmet enl. planerna så
teknik och en del nostalgi. Fika med det demonstrerades bl.a. digitala
en förhoppningsvis livlig diskussion moder både på kortvåg och VHF/UHF.
runt kaffebordet fanns också med i Detta blev en nyttig uppdatering av
våra tankar.
våra kunskaper och mycket
Hur gick det då? Jo det kom 9 uppskattat bland SVARKs egna
SVARK-medlemmar men inte en enda medlemmar som fanns på plats.
av de inaktiva amatörerna fanns på Text/bild: Olof/SM7HCW
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SK7AXAktivitet
Av SM7EH/Gösta
Nu äntligen verkar det som om
våren var på väg. Vi har haft några
soliga fina dagar och blåsippor och
vitsippor har börjat slå ut i backarna.
Men, vilken kall och envis vinter. Vi
fick t.o.m. ställa in vårt föreningsmöte för att det inte gick att komma
fram för all snön.
När det gäller konditionerna så
tycker jag att det verkar som att vi har
kommit så långt ner i botten på
”cykeln” som det gå att komma, och
att vi har börjat klättra uppåt igen.
Konditionerna har på sista tiden varit
riktigt bra med fina öppningar.
Det har också varit en livlig trafik
från SK7AX den gångna perioden,
med många ”rara” DX i loggen. Som
vanligt är det SM7SMS/Marcus som
har stått för den mesta aktiviteten.
SM7SMS/Marcus körde också
SSA.s Månadstest nr. 3 från SK7AX
och placerade sig som nr. 4 på CWdelen, och nr. 5 på SSB-delen.
Det är väl bara att konstatera att
SM7SMS är bra mycket bättre på att
köra radio än att åka skidor.
Många expeditioner har varit ute
och luftat grejorna den gångna
perioden. Några av de ”hetaste” som
har hamnat i loggen har varit:
VP8ORK South Orkney Islands på
7 MHz.
N1SNB/CY0 Sable Island på 7, 14
och 18 MHz.
4A4A Revilla Gigeido på 7, 18, och
21 MHz.
5M2TT Liberia på 18, 21 och 28
MHz.
Utöver dessa kontakter har många
andra fina DX hamnat i SK7AX logg
t.ex.

8

S9DX
XV2FPS
TJ9PF
VK9C/G6AY
VP8LP
J79AN
VR2UW
T30AQ
D2AM
9G1AA
JT5DX
8P9AA
4A4A
V44/K5MV
VP2MXF
7P8KDJ
VU4PB
6V2SC
TG9NX
3D2A
P2VCX
S79UFT
V85SS
5W0JK
FO4BM
ZD7FT
9L5MS

Sao Tomé
Vietnam
Cameron
Cocos Keeling Island
Falkland Islands
Dominica Island
Hong Kong
Western Kiribati
Angola
Gahna
Mongolia
Barbados
Revilla Gigedo Island
St. Kitt & Nevis Isl
Montserrat
Lesotho
Andanam Islands
Senegal
Guatemala
Fidji Islands
Papua & New Guinea
Seychelles Islands
Brunei
Western Samoa
French Polynesia
St. Helena
Sierra Leone

Det kommer att dyka upp många
fina expeditioner den kommande
perioden också. T.ex.
Apr 28 – May 06
Ett par PA-stationer blir aktiva från
Ghana med callet 9G5LK. QSL via
PA2LS.
Apr 30 – May 04
Det blir aktivitet från Ogassawara

May 01 – May 31
Ett blandat team kommer att köra
från Afganistan med signalen
T6PSE. QSL via LotW eller direct
via W3HNK.
May 02 – May 20
ON4ARV kommer att köra från
Dominican Republic varje dag
mellan 20.00-22.00z med signalen
HI7/OT4R. QSL via LotW.
May 03 – May 12
EA1BT aktiverar Senegal med callet
6W/EA1BT.
May 14 – May 22
OS1T blir aktiv från St. Barthelemy
med signalen FJ/OS1T. QSL via
bureau eller direct via HC.
May 17 – May24
JA1XGI blir aktiv från Tuvalu med
signalen T2XG. Alla HF-band och
modes. QSL via bureau eller direct
till HC.
Jun 18 – Jun22
F6CTL gästar Marquesas Islands
och ön Ua Pou Island, IOTA =
OC027. Call troligen F6CTL/FO/m.
QSL via bureau eller direct via HC.
Jun 22 – Jun 26
F6CTL är kvar på Marquesas
Islands, men kommer nu att köra
från Ua Huka Island, IOTA OC027.
QSL via bureau eller direct via HC.
Jun 22 – Jul 04
Ett team W-hams aktiverar St.
Maarten. Call blir PJ7+ eget call.
IOTA = NA105.

Islands. Op blir JD1BMT. IOTA =
AS031 QSL via JE4SMQ.

Jun 22 – Jul 06
Ett gäng W-stationer aktiverar Saba
Island. Call PJ6xxx.

May 01 – May 05
Mariana Islands aktiveras av
AB2RF med signalen AH0/AB2RF.
QSL via LotW eller direct via
JJ2RCJ.

Jun 27 – Jun 29
F6CTL gör en kort vist i French
Polynesia och kommer att aktivera
Raiatea Island, IOTA = OC067. QSL
via bureau eller direct via HC.
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Jun 30 – Jul 03
F6CTL är kvar i French Polynesia,
men aktiverar nu ön Bora Bora
Island, IOTA = OC067. QSL via
bureau eller direct via HC.
Jul 03 – Jul 07
F6CTL kommer att aktivera
ytterligare en ö i French Polynesia,
Rangiroa Atoll, IOTA = OC066. QSL
via bureau eller direct via HC.
Jul 01 – Jul 15
Ett team VK-stationer kommer att
aktivera Rotuma Island med
signalen 3D2R.

73s de SM7EH/Gösta.

SteppIr
Vi kunde beskåda denna fina antenn när
vi i påskas besökte Jerry SM7BZV i hans
fina QTH.
Denna antenn sitter i hans 28 meters
mast.
SteppIr fungerar med egen avstämning
för varje band genom att metallband skjuts
in och ut i elementen via motorer. Således
inga traps eller dylikt.
Det som ser ut som vikta dipoler är i
själva verket små loopar som verkar för
40 och 30 m och gör den till 2 elements
beam för dessa band.
Antennen går på samtliga band mellan
mellan 40 m till 6 m.
En praktisk sak är att man kan ”vända”
antennen elektriskt på några sekunder.
Reflektorn blir direktor och vice versa.
På tomten finns också en Lannabo

vertikal för 80 och 160 m. Dess höjd och
konstruktion tillsammans med 40-talet
radialer gör den till en toppen DX-antenn.
GL i DX-jakten Jerry och tack för
besöket!
Olof HCW och Lasse FDO.

Foto HCW

Du har väl inte missat att SVARK
har ett medlemsforum på hemsidan?
Där finns det möjlighet att dela med
sig av spännande tips och idéer, eller
få svar på en klurig fråga. Här finns
också aktivitetskalendern.
SVARK-medlemmar är välkomna att
registrera sig genom att trycka på
länken ”Bli medlem” uppe till höger.
Registrerade användare har tillgång
till mer funktioner, bland annat
tillgång till kategorin ”Medlemsinfo”,
där man t.ex. kan hitta protokoll från
förenings- och årsmöten. Man får
även möjlighet att lägga in bevakning
på en intressant kategori eller tråd
(t.ex ”Medlemsinfo”), detta innebär
att man får mail när det kommer nya
inlägg.
Om du har synpunkter eller förslag
angående hemsidan och forumet är
du välkommen att höra av dig till
undertecknad!
73 de SM7UGO, Magnus

Det var en gång en vinter...
Bilden visar att det finns härliga stunder även på
vintern.
Spegelblank is på Vättern hör inte till
vanligheterna numera. Denna vinter har ju varit
osedvanligt hård, men bilden vittnar om att även
vintern har sina fina sidor.
Det är Amos SM7BEP som provar sina
långfärdsskridskor. Foto SM7BVO
/red
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Föredrag om Equador
och HD2M
Tisdagen den 26 april 2011 besökte Mats SM7BUA från Ljungby SVARK
och berättade om Ecuador och visade filmen från HD2M och CQWW CW
2010.
Ett 20-tal besökte detta möte och det hela var mycket uppskattat. Det kom
även folk från Eksjöklubben. Foto SM7NDX och SM7HCW.
Mats /BUA

SM7DZD, SM7NDX och SM7BUA
Trångt i köket. Kvällens stugvärd Rolf, SM7BVO
serverade fika i köket. Fr. vä. BEP, VRI, BVO, FWX, NUC,
ETW, FIG, DZD, UDX med sonen Albin och kvällens
föredragshållare SM7BUA

Amos SM7BEP diskuterar med Gösta SM7EH.
Marcus SM7SMS beskriver storleken på sin antenn
inför Lasse SM7DZD.

Mototcykelparkering finns nu på klubben. Det finns Nnu
tre nedgrävda betongplattor för att ställa stödet mot.
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SM7ETW, SM7FIG, SM7DZD, SM7BUA samt SM7NDX.
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SMFF Swedish Flora Fauna
Sedan några veckor pågår
diplomjakten via radio på
naturreservat, både inom Sverige och
internationellt.
I Jönköpingstrakten finns några
reservat, bl a Dumme mosse och
Taberg.
Mats BUA har besökt dessa, se art.

Frekvenser som i första hand används i samband med WFF:
Huvudfrekvens = 14244 kHz (Forty Four ~ Flora Fauna)
Övriga band:
SSB – 3744, 7144, 14244, 18144, 21244, 24944, 28444 kHz
CW – 3544, 7024, 10124, 14044, 18084, 21044, 24894, 28044
kHz
Ännu så länge gäller de flesta svenska naturreservaten enbart för
det svenska diplomet. Endast nummer t o m SMFF-085 gäller f n
internationellt.
Loggning sker online på www.sk6aw.net
Läs mer om villkoren på www.wff.se/

http://wff.se/artiklar/Radio-fran-Taberg.pdf

Till Salu
Nu säljer jag mastdelar som jag inte behöver.
Masten som visas stående är 31meter och det du köper är
toppdelarna som kan bli enligt nedan:
MAST 16 meter
Antennmast varmgalvad 16meter totalt . Består av 2st 7,5
meters mastdelar samt 1st topp 1meter Största bredd 65cm C-C
minsta 35cm C-C På mittenskarven C-C 50cm. Hålet
för topprör 60mm Medföljer 3st klättringsskena (6
meter/st) och löpare. Bultar och klammer till skena finns
också kanke inte fullt komplett.
MAST 8,5 meter
Antennmast varmgalvad 8,5 meter totalt . Består av
1st 7,5 meters mastdel samt 1st topp 1meter Största
bredd 50 cm C-C minsta 35cm. Hålet för topprör 60mm
Medföljer 1st klättringsskena (6 meter) och löpare.
Bultar och klammer till skena finns också kanke inte
fullt komplett.
Topprör finns i flera sorter och längder samt tre rullar
koaxkabel 1/2" ca 17,14,14 varv diameter 60cm med Nkontakt i ena änden på 17 å 14 varvsrullen samt i båda
på 14. Det finns en N-kontakt på en extra stump på ca
1 meter.
Sista bilden visar fallskyddet. I skenan finns det klackar
som hindrar släden att halka ned om man inte lyfter
den, hjulen är fjäder belastade.
Det som blir över går som metallskot/återvinning.
Det ska vara tomt på gården
OBS ENDAST AVHÄMTNING
/SM7FEJ/ Lars. Lars@sm7fej.se
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