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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:
SM7FEJ Lars-Erik Lindman
036-91484, lars@sm7fej.se

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

Suppleant:
SM7NUC Anders Lagerström
036-37 84 69,
acj.lagerstrom@telia.com

Operatörer:
SM7NDX Jan (ansvarig)
SM7DYD Sven-Bertil
SM7RIN Ingemar
SM7UGO Magnus

Kommittéer

SM7

KV-rig och antenner:
SM7HCW Olof
UHF, VHF-rig och antenner:
SM7UGO Magnus, SM7CUL Jan-Olov
Trädgård:
SM7VHK Mikael
SM7NUC Anders
Material:
SM7RIN Ingemar
SM7FWX Rune
QSL-kort:
SM7HCW Olof
SM7EH Gösta
Samband:
SA7BAN, Lars-Gunnar

DL7: SM7DXQ,
Mats Fredén
Klågerupsvägen 258
212 32 MALMÖ
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SSA:s
Avstör
ningsfunktionär i
vstörningsfunktionär
nor
norrra SM7

040-498028
sm7dxq@telia.com

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 i så fall 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.

SV
ARK's hemsida
SVARK's
Webmaster:
SM7UGO, Magnus

SVARK's hemsida

www.sk7ax.se
SVARK-nytt nr 1 - 2012

Sidan tre
Ordföranden har ordet
2012-01-17
Jag har under mina år som
radioamatör upplevt mycket roligt
och jag får instämma i att tiden går
fort när man har roligt. Tiden går så
fort att det snart har gått 30 år sedan
jag besökte Televerket Radio och
avlade prov för amatörradiocertifikat.
Under mina år som radioamatör har
jag tagit vara på varje tillfälle att
nyfiket undersöka vår fantastiska
hobby. Fantastisk är den för att trots
de senaste årens tekniska utveckling
finns det fortfarande gott om
fenomen att utforska och teknik att
fördjupa sig i.
På en del forum om radio noterar
jag, av frågorna att döma, att en del
gammal teknik och kunskap fallit i
glömska. För att hitta svar på några
frågeställningar får man gå tillbaka
till äldre litteratur. En del svar finns
inte i skriftlig form utan där gäller det
att hitta någon person som har
kunskapen i huvudet och kan berätta
hur det fungerar. Då är det bra med
en klubbstuga där det ofta finns gott
om kunniga att fråga och ett bibliotek
att leta uppgifter i.
Vi har läst i tidningen att det finns
planer på att bygga bostäder runt vår
klubbstuga. I den senaste

utbyggnadsstrategin för Jönköping,
har området Åkarp - Vissmålen bedömts
som strategiskt viktigt att behålla i
kommunal ägo för verksamheter och
bostäder. Detta är dock inte aktuellt på
ett antal år varför vi inte direkt behöver
oroa oss för detta.
Men det har dykt upp ett annat
orosmoln. Tekniska kontoret i
Jönköping har ålagts att vara
kostnadsneutralt och har fått i uppdrag
att marknadsanpassa hyrorna för de
föreningar som hyr lokaler av
kommunen.
Vi har sett att en marknadsanpassning
av hyran sakta och obönhörligt närmar
sig och nu har den slagit till med full
styrka. Vårt hyresavtal är uppsagt från
och med 2012 09 30 och vi har fått oss
tillsänt ett förslag på nytt hyresavtal
med en kraftigt höjd hyra.
För att kontakter med vår hyresvärd
ska kunna genomföras på ett smidigt
sätt har vi bildat en arbetsgrupp som
under ledning av SM7NDX Jan och
SM7RIN Ingemar företräder vår
förening i ärenden gällande vår lokal.
Arbetsgruppen, och en styrelserepresentant, är i full gång med arbetet.
Har ni frågor om vår lokal, eller
förslag på en lösning? Kontakta
SM7NDX Jan, SM7RIN Ingemar eller
SM7HCW Olof
.Jag hoppas att vi ses på vårt årsmöte

Kallelse!
Årsmöte tisdagen den
14 feburari 2012
Du kallas till SVARK´s årsmöte
tisdagen den 14 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.

den 14 februari då det finns det
mycket att diskutera.
Det här är det sista ordföranden
har ordet för min del. Jag kommer
på grund av ändrade arbetsförhållanden att sluta som
ordförande för föreningen. Som
meddelats tidigare fullföljer jag
tiden ut fram till årsmötet och räknar
med att valberedningen på årsmötet
presenterar någon som kan ta över
ordförandeklubban och leda
föreningens verksamhet.
Jag får med detta tacka för det
förtroende ni visat mig under åren
som ordförande och önska min
efterträdare lycka till.
73 de SM7NTJ Lorentz

Förslag till dagordning.
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
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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 2013 och senaste betalningsdag
Behandling av styrelseförslag:
Behandling av motioner
Övriga frågor
Mötet avslutas
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Klubbinfo
Stugvärdar

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

När värvade DU en
medlem senast ??

?

Glöm EJ Bullen
söndagskvällar kl
19.00 !
Checka in du också!

Familjemedlemmar är
mycket välkomna,
speciellt ungdomar!

SK7RGI R6 + RU6

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

24 jan
31 jan
7 feb
14 feb
21 feb
28 feb
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
3 april
10 april
17 april
24 april
1 maj
8 maj
15 maj
22 maj
29 maj
5 juni
12 juni
19 juni

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

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

Missa ej:
...

Nya medlemmar:

to SK7AX!
Medlemsavgifter 2012
Det finns fortfarande ett antal medlemmar
som ej betalat sin årsavgift.
Ditt medlemsskap är i år speciellt viktigt med tanke
på kommande hyresförhandlingar.
Avgiften är oförändrad för 2012.
Vuxen 250 kr
Studerande 80 kr
Vuxen familjemedlem 125 kr
Familjemedlem ungdom 20 kr
Familjemedlemmar får ingen egen klubbtidning och
ska bo på samma adress som en vuxenmedlem.
För att undvika extraarbete för kassören, betala in
summan så snart du kan på:
PG 11 43 15-5
Tack till alla som stödjer klubbens verksamhet! Detta
betyder mycket för vår klubb.
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SA7BSZ
Alf Magnusson
Kärrhöksgatan 56
556 12 Jönköping

Erik Dohlsäter
Kulebo, Liljedalen 1
571 94 Nässjö
0380-10749

Anne-Marie Rodstedt
Lindallévägen 10
554 54 Jönköping
Tel: 036/12 42 55

Sara Dohlsäter
Kulebo, Liljedalen 1
571 94 Nässjö
0380-10749
Välkomna!

Rickard Emricson
Stavhoppsvägen 44
564 34 Bankeryd
036-371660
Anton Bernhardsson
Hallonbacken 2
554 56 Jönköping
036-169990

Ny adress:
SM7VWP
Anders Arvidsson:
Kålgårdsgatan 7
553 24 Jönköping
Tel: 036 / 14 40 32

Nya repeaterfrekvenser VHF
För er som är aktiva på VHF, o kanske framförallt mobilt, så
kan det vara bra att känna till att vi fått två nya repeaterkanaler.
Det är;
Kanal
Infrekvens Utfrekvens
RV46
144,975
145,575 MHz
RV47
144,9875
145,5875 MHz
Det finns även önskemål om att 145,5625 MHz ska bli en
repeaterfrekvens. Mer om detta finns att läsa på SSA’s hemsida
under sektion VHF/UHF/SHF.
Peter/SM7UQH

SVARK-nytt nr 1 - 2012

Klubbinfo

SVARK:s hyra
Tekniska kontoret i Jönköping har fått
i uppdrag att marknadsanpassa
hyrorna för de föreningar som hyr
lokaler av kommunen.
Vi har nu mottagit en uppsägning av
vår lokal samt tekniska kontorets
förslag på ny hyra för vår klubblokal.
För att kontakter med vår hyresvärd
ska kunna genomföras på ett smidigt
sätt beslutade styrelsen på
styrelsemötet tisdagen den 3 januari
2012 att:
Föreningen SVARK i ärenden
gällande vår lokal företräds av en
arbetsgrupp under ledning av
SM7NDX Jan och SM7RIN Ingemar.
Arbetsgruppen
och
dess
styrelserepresentant är redan igång
med arbetet.
Har Ni frågor? Kontakta SM7NDX
Jan, SM7RIN Ingemar eller SM7HCW
Olof.

SVARK:s klubbstuga som den såg
ut 1970 vid tillträdet.
Skrapning av färg, reparation/
utbyte av det mest rötskadade
trävirket och tätning av
vindsfönster.

73 de SM7NTJ Lorentz
Ordförande SVARK

Ett exempel på husets invändiga skick:
Kökets fuktskadade tak, som hänger ner
och är nära att rasa in

ESR

SM3NFB

Ångmaskinsafton på SVARK den 7 februari
På tisdag kväll den 7:e februari har vi ångmaskinsafton på SVARK.
Visst har du en gammal ångmaskin stående i källaren ? Eller kanske
barnen har en du kan få låna för en kväll om du är snäll.
Kl. 19:00 riggar vi upp våra olika maskiner i köket och kör så det
ryker! Mjukt vatten (3dH) med låg kalkhalt kommer att finnas (klubbens
vatten är ju hårt och kan ge avlagringar i maskinen), men det är bra om
du tar med bränsle själv. Vad det har med radio att göra ? Ja, man kan ju
köra CW på ångvisslan. Dessutom kommer eventuellt någon maskin
att ha generator för att kunna köra ”ångradio”....
Välkommen! SM7RIN, Ingemar och SM7NDX, Jan.
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ESR betyder Experimenterande
Svenska Radioamatörer och är en
teknisk förening. För en spottstyver
(50:-) blir man medlem.
På hemsidan finns artiklar och
nyheter.
Senaste numret av tidningen
Resonans finns att hämta gratis på
hemsidan www.esr.se. Innehåller en
massa kul byggbeskrivningar, tips
och annat om teknik och radio.
/FDO
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Verksamhetsberättelse
för SVARK 2011

Vi har kört en hel del radio från
klubbstugan, Förutom det vanliga DXjagandet har klubben deltagit i några
tester (tävlingar) på kortvåg. Vi har
under året även deltagit i
aktivitetstesterna 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..
SSA-bulletinen med information
från vår riksförening har regelbundet
sänts över klubbens repeatrar.
Operatörer har varit SM7NDX Jan
(ansvarig), SM7DYD Sven-Bertil,
SM7RIN Ingemar och SM7UGO
Magnus.
Klubben har ställt upp med
radiosamband vid ett bilrally. Ansvarig
för radiosambanden har SA7BAN,
Lars-Gunnar varit.
För service och underhåll av
klubbens repeatrar har SM7RIN
Ingemar och SM7FEJ Lars svarat.
SVARK-Nytt har utkommit med 4
nummer som har varit mycket
uppskattade. Redaktör har varit
SMØFDO Lars som gör tidningen på
distans.
För att aktivera vilande amatörer
skickades en inbjudan till träff i
klubbstugan ut till 107 amatörer i
Jönköpings närområde dock med
magert resultat
Varje tisdagskväll året runt har det
varit klubbafton på SVARK. Även
övriga dagar har det förekommit
aktiviteter, så klubbstugan står sällan
oanvänd.
Klubbstugan har använts för ett
planeringsmöte inför den stora
scoutträffen World Scout Jamboree
2011.
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Avgående och inkommande QSLkort har skötts av SM7HCW, Olof och
SM7EH, Gösta. Avsändning av kort till
SSA har skett cirka en gång per månad.
Vi har under året fortsatt med
underhållet på klubbstugan. Det mest
märkbara är den nya ytterdörr som
monterats in på södra gaveln. Ett
flertal medlemmar med SM7NUC,
Anders i spetsen har svarat för skötsel
av hus, trädgård samt vedsågning.
En MC-parkering med betongplattor
för mc-stöden har anlagts utanför
klubbstugan.
Klubbstugan har med hjälp av
SM7FEJ, Lars-Erik utrustats med
mobilt bredband.

Februari
8 Byggkväll.
15 Årsmöte 17 st. medlemmar var
närvarande
22 Byggkväll
Mars
8 RTTY/PSK31 Semlor serveras vid
fikat.
15 CW-taktträning (telegrafi) 30
minuter.
19 Träff för vilande amatörer, 9st.
medlemmar var närvarande.
April
26 Mats SM7BUA höll föredrag och
visade film från DX-expeditionen
HD2M till Ecuador 2010.

Styrelsen har bestått av:
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:
Vakant
Förste suppleant
Lars-Erik Lindman, SM7FEJ
Andre suppleant
Anders Lagerström, SM7NUC
Under året inträdde Lars-Erik
Lindman, SM7FEJ som ersättare för
Rune Svensson, SM7FWX på posten
som förste suppleant.
Materialförvaltare är Rune
Svensson, SM7FWX och Ingemar
Emricson, SM7RIN (adjungerad vid
behov)
Antal styrelsemöten har varit 11 st.
Förutom årsmötet har två
föreningsmöten hållits.
Medlemsantalet var vid årsskiftet
2011/2012, 125 st.
Året som gått
Januari
11 Info om kommande byggkvällar

Maj
7 Scoutmöte i klubbstugan.
8 Radiosamband vid bilrallyt
Polkatrofén
10 Föreningsmöte med 10 st.
närvarande medlemmar.
Juni
7 Grillkväll på SVARK.
21 Studiebesök på vår repeaterstation
SK7RGI på Smålands Taberg.
Juli
Augusti
16 Kräftfest och förevisning av FEJmobilen.
September
10 Stor loppmarknad på SVARK med
besökare från hela södra Sverige.

25 CW-taktträning. (telegrafi)
Oktober
11 Byggkväll elektronik.
18 Byggkväll elektronik.
25 CW-taktträning.
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November
8 Antennkväll.
15 Föreningsmöte 15 st. medlemmar
var närvarande.
29 CW-taktträning (telegrafi).

Gräset måste klippas...

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!

och ved behövs inför vintern!

Huskvarna den 17 januari 2012
Styrelsen

Verksamhetsplan
för SVARK 2012

Utbildning och studiecirklar
Telegrafi och radioteknikkurser som
leder till ett certifikat, även
”uppfräschningskurser”
för
ringrostiga.
Radio
Vi kommer att deltaga 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 cirka
klockan 19. Olika föredrag och
demonstrationer kommer att ordnas.
Exempelvis
föredrag
om:
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.

Huset
Underhåll och skötsel av hus och
tomt sker fortlöpande. Under året ska
återstående delar av huset 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.

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 17 januari 2012
Styrelsen

Bulletinsändningar
Regelbundna utsändningar av
föreningsinformation sker via
amatörradio på söndagar klockan
19:00
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SK7AXAktivitet
Av SM7HCW/Olof

Normalt brukar SM7EH/Gösta
skriva denna artikel men han har fått
förhinder så jag skall göra ett försök
att få med lite information om vad som
har hänt på SK7AX´s DX-front sedan
förra SVARK-Nytt och vilka DXexpeditioner som är på gång.
Det har nog funnits en hel del rara
stationer att köra men aktiviteten från
SK7AX har varit ovanligt låg denna
period delvis beroende på att vår
store DX-entusiast SM7SMS/Markus
har varit fullt upptagen med att
aktivera naturreservat (SMFF). Läs
mera om hans fantastiska framgångar
i separat artikel.
Det har inte varit några större DXexpeditioner under de senaste två
månaderna men följande rara DX har i
alla fall loggats på SK7AX:
9N7MD
VP5/W5CW
JY5HX
UK8OAH

Nepal
Turks & Caicos Isl.
Jordan
Uzbekistan

Många fina expeditioner kommer att
dyka upp framöver. Här är några
exempel:
Jan 17 – Feb 02.
East Kiribati T32... Flera op. från
USA/Kanada kommer att vara aktiva
med olika call från denna ö.
Jan 20 – Feb 04.
Pitcarin Isl. VP6T. 5 op. blir aktiva
från denna rara ö.
Jan 21 – Feb 08.
Malpelo Isl. HKØNA. Stort
internationellt team. QSL via N2OO.
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Jan 22 – Feb 01.
Congo TN2T. 6 st op. QSL via
MØURX.

Feb 21 – Feb 29
Swaziland 3DAØPW. G3SWH och
EA5ARC med 2 stns. QSL via LotW
eller G3SWH.

Jan 24 – Feb 23.
Wallis & Futuna FWØR. 3 op. QSL
via HAØNAR.

Feb 27 – Mars 10
Monserat VP2M.. 3 tyska operators.
VP2MXO, VP2MSN och VP2MOM.

Jan 29 – Feb 10
El Salvador. HU2DX. 11 op. QSL via
DH7WW.

Mars 05 – Mars 18
Sint Maarten PJ7PT. 5 polska op.
QSL via SP9PT.

Feb 01 – Feb 09
Grenada J3… 8 op. från USA. QSL
via LotW.

Mars 28 – April 10
North Cook Isl. E51M. 7 op från
Europa. QSL via LotW eller DJ8NK.

Feb 03 – Feb 17
Niue ZK2C. 9 st tyska op. QSL via
DL7JAN.

April 05 – April 17
Spratly Isl. 9MØ.. Flera op. från
9M2-land.

Feb 06 – Feb 10
French Polynesia. TX6T. 5 op. QSL
via G3TXF.

Lycka till med DX-körandet!
73 de SM7HCW / Olof

SK7AX
Konfirmerade länder (mixed mode)
Per band de senaste 5 åren.
(Inkl.deleted countries)
2007 - 2011.
Frekvens

2007 2008 2009

2010

2011

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

123
249
321
276
331
285
327
246
304

125
253
326
282
338
300
329
255
307

126
254
331
283
339
302
331
256
307
354

124 125
251 252
323 325
279 279
336 336
230 299
330 329
253 255
306 306

SM7EH/Gösta
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Nyår i Vietnam, 22 januari

Här kommer några bilder från Hanoi med TET
blommor, TET –afton infaller den 22 Januari. (TET är
det vietnamesiska nyåret)!
Hälsningar från Quynh Huong & Torsten
Hanoi.
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XV9TH är QRT

Den 16 Januari 2012, gick XV9TH QRT efter mer än 20 år i
Vietnam som radioamatör.
Min trogna IC735 som jag köpte ny då 1991 packades ner
i en låda och skickades hem till Brunflo.
Det var givetvis med ett visst vemod jag gjorde det, men
tröstar mig med att jag var den förste radioamatör som fick
permanent tillstånd och signal i Vietnam.
Givetvis glömmer jag aldrig mitt första QSO den 4
December 1991, det var med en Grekisk amatör. Sedan kom i
tur och ordning många svenska stationer, bland dom första
var SM7HCW.
Jag vill passa på och tacka Dig och Radioklubben SVARK
för en fantastisk stöttning.
Bilden är från när jag ropade CQ för sista gången. Mitt
tillstånd för XV9TH går ut den 9 Mars 2012.
73 de XV9TH,Torsten Hanoi
(numera SM3NFB)
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SMFF World Flora Fauna
Under 2011 har det pågått intensiv trafik från olika naturreservat
runt om i landet. Imponerande siffror och inlägg kan man hitta
på SK6AW:s hemsida, http://smff.sk6aw.net/ .
Ett flertal SVARK-are har deltagit, mest utmärkande är SM7SMS,
Marcus och SM7FEJ, Lars som båda hade toppresultat för år
2011.
En värdig vinnartrio i 2011 års SMFF
1. SM7SMS 17095 QSOn varav 13.975 unika
2. SM5BXC 15233 QSOn varav 13.887 unika
3. 8S5A 14099 QSOn varav 12.833 unika
På tio-i-topp placerade sig också SM7CMV, SM6CJJ, SM5XUT,
SM5CBN, SM5BRG, SM5NVF och SM7FEJ.
Marcus klarade av 17095 QSO i SMFF 2011 och vann
med
folk varSMØFDO
det kl 10.00!
PåPackat
plats 262
återfinns
med 7 körda SMFF! (fy skäms) därmed totalt i Sverige!
Vinnarintervjun
Hur känns det?
- Kymigt bra, helt sjukt
Hur har du tänkt fira?
- Med sambon och Glada Änkan
Du vann med en noslängd?
- Jo jag tog dom strax innan mål.

Vad anser du om CW?
- Vilken dum fråga. Bästa modet
förstås!
Roligaste upplevelsen?
- När jag gick ner mig i en bottenlös
myr

’Ham Radio Deluxe v 5.0
- Digital master 780’ är en
mycket
kompetent
programvara. Den är fri
att ladda ner frän nätet.
Tyvärr är den ganska
komplicerad, men man
köra nästan ett hundratal
olika digitala moder och
varianter! Det går t o m att
läsa CW och SSTV.

Marcus i älgtornet vid Knastorp.

Have more fun !
Tänkte jag skulle ge en liten
lägesrapport - vadå?
Jo i mars i år visade Janne/NDX hur
enkelt(hmm?) det är med RTTY och
PSK31.
Intersserade åskådare var några av
SVARK's stofiler.
Hur många kom igång att köra - ja det
vet jag inte, kan ju bara försöka hålla
reda på mig sjäv.
Efter ett tags pillande och försiktiga
försök så var det ju bra fungerande från
och med april.
Jag tog detta som en möjlighet att
utvidga kunnandet och dessutom se
till att det inte behövde bli onödigt
många dagar utan QSO'n (pensionär
se'n maj)
Eftersom det är DX-jakt som är No 1
för min del så sattes målet att köra minst

10

Hemskaste?
- När vildsvinen högg efter mig på
hemvägen i mörkret
Vinner du nästa år igen?
- Ja, om jag får för Maria
Källa SSA hemsida/SMØAIG

100 DXCC under 2011.
Kollade nu vid månadsskiftet okt/
nov inför årets DXCCuppdatering så
är det redan ett DXCC (>100) QSLade - därav 90% via LoTW och med
drygt 160 körda länder under samma
tid tycker jag det är en fantastiskt stor
andel som har QSL'ats på så kort tid.
Vad har använts:? jo i SM6 kör jag
med en FT857 till en (låg)G5RV, effekt
PSK ca 25w och RTTY ca 50w -40
DXCC körda.
I SM7 en FT2000 och diverse
antenner, effekt PSK ca 25w och
RTTY det mesta 50w, några
expeditioner har det blivit 500W -150
DXCC körda.
Have more fun syftar på Marilyn
Monroes uttalande att "blondes have
more fun", jag tycker det passar bättre
in på "nybörjare har skitskoj".
Synd bara att det skule ta så lång

tid inan tummen kom ur innan jag
började prova på!
Ni andra som var med på Jannes
show vad har ni gjort tänkt? -testat?
-eller börjat leka?
73 Jerry/BZV
Till Salu
Antenn Mosley TA33JR för
kortvågsbanden 10/15/20m.
Har suttit uppe och använd sedan
1976 av SM7CHJ / Christer.
Antennen finns nu på klubben
nedmonterad
och
delarna
ihoptejpade så den är lätt att
transportera på t.ex. takräcke eller
skidställ.
Pris: 500 kr
SVARK / SK7AX
c/o Olof SM7HCW
Tel 036 / 17 60 81
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Digital modes
SM7CUL Jan-Olov Eriksson
Säkert har ni hört en massa mystiska
signaler på kortvågen. Det kan låta från
ett kvittrande till en massa toner med
varierande frekvens och längd. Det är
fascinerande att se tecken komma upp på
skärmen där man inte hör någonting. Det
går att köra stationer som ligger betydligt
under brusnivån. Det är avsevärt bättre
prestanda jämfört med det gamla hederliga
RTTY.
Det är inte särskilt svårt att köra dessa
nya moder. Men man måste ha ett interface
mellan datorn och riggen. Man använder
ljudkortet i datorn samt en COM port för
att kontrollera sändaren. Ett sådant
interface är lätt att göra själv. Man bör ha
en galvanisk isolering mellan datorn och
riggen. Där kan man använda en
linjetransformator
ur
skrotade
telefonmodem till att isolera TXdata och
RXdata. S/M omkopplingen isoleras med
optokopplare. Två transformatorer, ett
mitstånd, en optokopplare + kontakter är
allt som behövs. Det går att göra S/M
omkopplingen via USB anslutningen. Men
det är besvärligt att göra själv. Använd
istället USB/COM omvandlare.
Mjukvaran som jag använder är ’Ham
Radio Deluxe v 5.0 - Digital master 780’
Den är fri att ladda ner frän nätet. Tyvärr
är den ganska komplicerad, men man köra
nästan ett hundratal olika digitala moder
och varianter! Det går t o m att läsa CW
och SSTV.
De vanligaste moderna är PSK31,
OLIVIA CONTEST,WSJT. HELL, TROB,
RTTY, för att nämna några. För att
konstatera vilken mod som sändes har man

god hjälp av ’vattenfallet’ som
indikator. Dessutom brukar varje
sändningspass inledas med en
RSID kod som visar den aktuella
moden. Det går att samtidigt läsa
ett 20 tal stationer samtidigt i
PSK31 mod. Och detta ryms lätt
på en vanlig SSB bandbredd.
Man kan också skriva en massa
makron som underlättar
väsentligt. Det är bara att klicka
med musen. Call och namn fylls
i automatiskt så ett ’standard’
QSO gör man enkelt med bara
musklick om man vill! Det går
också att sätta en vakt så att
datorn talar om i högtalaren när
ett visst call t ex hörs.
Riggen kontrolleras helt via
datorn som även kan fjärrstyras.
Det räcker med att köra 25W
uteffekt om man använder rätt
mode. Jag använder en 5-bands
dipolantenn och ’hör jag dom så

kör jag dom’.
Vad finns det att ’lyssna på’ då? Jo
på PSK31 80 meter en förskräcklig
massa ryssar samt europeer. Svenskar
är sällsynta, det är nog bara lite över
ett 10 tal som jag hört. Maffialigan
finns på 3586 kHz kl 09.00 varje dag
på PSK31. På.14230 kHz en massa
SSTVbilder i färg. Digitala moder finns
på: 3580-3620, 7040-7047, 1014010150, 14070-14112 kHz. Fler uppgifter
finns i SSA s hemsida under fliken
Bandplan.
Kanske vi syns på skärmen?
-7CUL

För att hitta en passande mjukvara kan man kolla till exempel:
http://www.dxzone.com/catalog/Software/PSK31/ eller googla på
bpsk31 program.
Ham Radio Deluxe finns här:
http://www.hrdsoftwarellc.com/
Beskrivning på interface finns i :
http://www.qsl.net/wm2u/psk31.html
För att se hur de olika moderna ser ut i ’waterfall’ rekommenderas den
här utmärkta sidan.
http://hfradio.org.uk/html/digital_modes.html
På den här sidan finns koderna till 126 st Reed Solomon Identification! ( Som kuriosa)
http://www.w1hkj.com/RSID_description.html

BINGO-lotter
SVARK har under många år sålt
Bingo-lotter, vilket gett ett gott tillskott
i kassan.
Sedan vår direktförsäljning försvann
och man kunde prenumerera, samt när
programmet flyttades till TV4+ har
intäkterna stadigt sjunkit, för att i nuläget
vara nästan obefintliga.
Klubben är i en besvärlig ekonomisk
sits, och ett tillskott från en bättre
försäljning skulle vara mycket
välkommet.

Om du vill prenumerera så gör man
det på www.bingolotto.se.
Välj förening att stödja längst ner
och sök på något av följande ord:
S Vätterbygdens Amatörradiokl.,
Huskvarna.
(t ex ”Vätterbygdens”. Då finns två
föreningar att välja på).
Under 2011 har inkomsten från
Bingo-Lotto i princip varit lika med
NOLL!

SVARK-nytt nr 1 - 2012

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

Utveckling...
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