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Sidan tre

Insändare i Jönköpings-Posten
2012-05-16 sidan 12.

Uppmärksammad av många... T
o m ett par anställda på
hemtjänsten i Aneby hade läst och
förundrat uttryckt sej... ”Vad
hemskt att göra så”.

Har SVARK någon
framtid?

De flesta av er fick en uppdatering
om läget efter föreningsmötet den 3:e
april. Kortfattat så beslutade mötet
enhälligt att lämna Vissmålen sista
september i år efter dryga 40 år på
platsen. Orsaken till beslutet är den
tiodubblade hyreshöjning vi kommer
att få. Visserligen är summan
reducerad de första tre åren, men
genom en trappstegslösning kommer
vi upp till 68 000 kr i årshyra från
2016. Till denna hyresnivå tillkommer
elkostnad på ca 25 000 kr per år.

I februari träffade vi i
”arbetsgruppen för SVARK:s
framtid” Tekniska Kontoret på
SVARK där vi framförde våra
synpunkter avseende hyresnivån
utan någon framgång. Vi försökte
dessutom några veckor senare att

förhandla om att köpa huset, men även
där nådde vi ingen framgång. Inte heller
att få stanna ytterligare ett år till
nuvarande hyresnivå var något vi fick
gehör för.

Reaktionen från kommunens sida att
vi efter föreningsmötet i april, meddelat
att vi i stort vemod lämnar Vissmålen
har uteblivet.

Under april och maj har vi uppvaktat
politiker i frågan. Detta har inneburit att
de har förstått vår situation och ärendet
har nu i början av juni hamnat högt upp
i hierarkin inom kommunen. Vi är därför
fortfarande hoppfulla om att vi skall
kunna få ersättning för den
värdestegring som har varit på huset.

Parallellt har vi under våren tittat på
alternativa QTH:n. Vi har tittat både på
hus och arrendetomter.  Många platser
har ratats, beroende på att det är fel
läge, för dåliga eller för små hus eller att
störningarna är så höga att det inte gå

att köra radio.  Just nu är det en
arrendetomt några kilometer från
Vissmålen som är mest aktuell.

SM7RIN Ingemar, har tagit fram
ett förslag på hur ett hus skulle
kunna se ut. Jag tycker att han
träffat rätt med att få fram SVARK:s
själ i ett nytt hus där vi kan köra
radio, bygga och experimentera, ha
kurser eller helt enkelt fika. I detta
hus skulle vi kunna trivas och
kanske inte sakna Vissmålen allt för
mycket. Om det blir ett bygge
hänger på ersättning och
investeringsbidrag från kommunen
och stora arbetsinsatser från
medlemmar.

Svaret på frågan i rubriken då?
Jo SVARK har definitivt en framtid.
Ett eget hus kommer att bli en
nytändning för klubben, ett hus
som vi bygger för framtiden.
SM7NDX, Jan

Utveckling eller avveckling?
Föreningspolicy... man kan ha

många synpunkter. Har vi något
berättigande i samhället? Det finns
ju facebook, mobiler, internet i
mobilen. Vad du kan önska dej??

Rent samhällsnyttingt kan man
enligt min mening se oss som en
tillgång. Med den erfarenhet som
finns uppbyggd bland amatörerna.
Inte minst med tanke på våra
sambandsresurser. Och med tekniskt
kunnande.

Vi har ett avtal med

Räddningsverket, där vi kan bidra med
att hjälpa allmänheten vid katastrof-
tillfällen, t ex när el och tele-
kommunikationer är utslagna.

Tror säkert att de flesta kan inse detta
vid lite eftertanke. Ett så sårbart samhälle
har vi aldrig haft tidigare. Allt slås ut vid
ett längre strömavbrott.

Kan vi fortsätta? Det beror främst på
om medlemmarna vill och  kommunens
inställning till vår verksamhet..

En hobby med så många olika grenar
borde vara värd att måna om. Teknik,
kommunikation av alla slag.

Roligt och nyttigt samtidigt.
Och om vi vill, så kan vi!
Jag hoppas att vi vill!
Några har visioner, har DU?

SMØFDO / SM7FDO
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Klubbinfo

Stugvärdar
Tisdag      19  juni     SM7NDX      Jan
Tisdag      26  juni     SM7OVE      Ove
Tisdag        3  juli      SM7UGO      Magnus
Tisdag      10  juli      SM7NUC      Anders
Tisdag      17  juli      SM7BVO      Rolf
Tisdag      24  juli      SM7HCW     Olof
Tisdag      31  juli      SM7CUL       Jan-Olov
Tisdag        7  aug      SM7LPY       Johan
Tisdag      14  aug      SM7FWX      Rune
Tisdag      21  aug      SM7WUN     Jonas
Tisdag      28  aug     SA7BAN       Lars-Gunnar
Tisdag        4  sept    SM7RIN        Ingemar
Tisdag      11  sept    SM7NDX      Jan
Tisdag      18  sept    SM7OVE       Ove
Tisdag      25  sept    SM7UGO       Magnus
Slut + @

DX

När värvade DU en
medlem senast ??

Familjemedlemmar är
mycket välkomna,
speciellt ungdomar!

?

Ny medlem
SM6CBQ
Ingvar Josefsson
Storgatan 13
566 91 Habo

SK7AX Loppmarknad på SV ARK -
total utförsäljning !

Lördagen den 18 augusti
kl 10.00

Jönköpings kommuns nya hyresvillkor gör att
SVARK - Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb - i
höst tvingas lämna huset på Vissmålen i Huskvarna.

En epok i ett hus klubben renoverat upp från
rivningsobjekt och haft som hemvist i över 40 år går
nu mot sitt slut.“Därför kommer vi ha en loppmarknad
lördagen den 18:e augusti med start kl. 10:00 (visning
från kl. 9:00).

Förutom allt det vanliga - komponenter, apparater
och saker man knappt trodde fanns - kommer denna
gång även vissa inventarier att säljas. Som vanligt är
loppmarknaden även öppen för andra som vill komma
och sälja - privatpersoner som företag.

För bokning av plats - ta kontakt med SM7RIN
Ingemar, på ingemar.em@telia.com.“Vissa större
inventarier såsom antenner och master kan komma
att avyttras mot bud redan under sommaren. Se
www.sk7ax.se för löpande information.Boka alltså
redan nu in lördagen den 18/8!

Följande ansvarsområden och ansvariga har utsetts
HCW/NDX/FDO HF-shacket
UGO/CUL VHF-shacket
RIN Nostalgihyllan
FEJ Stora masten
FEJ/FDO Telegrafisalen
VRI Verkstaden
BAN/DYD Sambandsrummet
NUC Containern

Så här såg det ut i byggrummet lördagen den 9 juni. Massor
med prylar som är prismärkta och klara till försäljning.
Aktuell info finns på SVARKs hemsida enl. bifogad länk http://
loppis.sk7ax.se

Nedmontering av en klubb.

OBS OBS.  Nästa nummer av
SVARK-nytt blir av ekonomiska skäl
digital/PDF och kan hämtas via
hemsidan när den kommer ut.
Meddela DIN e-mailadress till Jonas
SM7WUN så får du info när den finns
ute. jonas.lundgren3@comhem.se

Hjälp !
Vi behöver fler medlemmar som kan
hjälpa till med avyttringen av grejor,
sortera/ prova försäljniingobjekt,
samt sortera och packa sådant som vi
måste spara.
Förrådsutr ymmen. Vi är i starkt
behov av utrymmen om klubben ska
läggas i malpåse... Kan du avvara
någon plats för grejor vore det mycket
tacksamt.
Hör av dej till Ingemar SM7RIN,
ingemar.em@telia.com

Det är MASSOR med jobb!

DX-ringen SF7DX
kl 10.00 SNT - Söndagar

3775 kHz
SM7CRW John-Ivar



5SVARK-nytt nr 2 - 2012

Klubbinfo

SM3NFB

Årets första samband för mig samt
SVARK (tr orjag) var ett lite samband
öster om Lekeryd.

Jag och sm7nix stod på ena sträckan
och det blev stundtals lite dramatiskt
när NIX ropade STOPPPPPPP krasch i
måletInte en gång utan ett flertal
gånger.

Detta beroende på att stoppsträckan
eftermålgång var lite krokig och
förararna slappnade då av lite efter
målgång.

Inget alvarligt blev följden av dessa
missöden dock lite skryngklad plåt
bara.

Jag stod i starten och passade på att
köra SMFF som vanligt. det passar
väldigt bra då det brukar vara mycket
väntan. Antennen en dubbeldipol satt
med sin mitt punkt ca 30 meter in i
skogen ca

10 meter upp med slopande ben.
Dubbel antennen består av 2*19 meter
samt 2*10 meter avstämda för 3740 resp
7080 så det går lätt och snabbt at skifta
mellan banden ty jag använder ingen
antentuner alls.

Lars SM7FEJ

Rallysamband

Vi har haft radiosamband för rally vid
två tillfällen under våren 2012.

Det första rallyt arrangerades av
Norrahammars motorklubb den 28 april.

Tävlingen hette "Hammarslaget" och
hade Järsnäs skola som start- och
målplats.

Den kallas för "basen".
Vi var 5 deltagare från SVARK som

deltog.
Som vanligt placerades en vid starten

och en i målet på varje fartsträcka samt
en vid "basen".

Nästa radiosamband skedde den 20
maj.

Gränna motorklubb arrangerade
rallytävlingen "Polkatrofén".

"Basen" denna gång var vid
motorklubbens stuga i Stamseryd,
några km norr om Ölmstad, mellan
Huskvarna och Gränna längs gamla
riksettan.

Även denna gång var vi fem
SVARK:are som deltog och, som
vanligt, en i starten, en i målet på
varje fartsträcka och en i basen.

Den bifogade bilden visar när
funktionärer och sambandet
upprättats vid målet på en fartsträcka
och kaffe avnjuts innan det brakar
loss med tävlingen.

De tävlande kommer
normalt med ca en
minuts mellanrum.

Då blir det inte
mycket tid över för fika
och prat med varandra.

Detta är ett trevligt
sätt att använda radion
till något "nyttigt".

Det behövs ingen
stor radio, de flesta kör
med en handapparat
och en

magnetfotantenn på bilen.
Ibland krävs lite mer effekt och

större antenn beroende på terräng och
avstånd, men det ordnas med
SVARK:s utrustning för samband.

SM7DYD Sven-Bertil
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Ett nytt SV ARK-
hus...?
SM7RIN, Ingemar Emricson

Ett nytt QTH med ett hus anpassat
för SVARK:s behov. Tillräckligt stort
för det vi kan behöva, men ändå
tillräckligt litet för att vi inte skall
drunkna i underhåll och målning.
Men än saknas några viktiga
pusselbitar.....

Man kan visualisera bilden av vad
SVARK skall vara i framtiden på olika
sätt. Vi har t ex talat om att vi måste
göra en riktad satsning på ungdomar
och försöka få igång
kursverksamheten igen. Men när det
gäller lokalerna är ett sätt att helt
enkelt skapa en bild av en lokal eller
ett hus i datorn som uppfyller
önskemålen. Olika personer har olika
lätt att i fantasin göra sig en bra bild,
men när man ser saker framför sig är
det lättare att se det som saknas eller
är onödigt. Dessutom är det nästan
nödvändigt att ha visionen och målet
konkretiserat som en gemensam
referensmall när man är flera personer
som skall jämföra objekt och
lokalkanditater som dyker upp.

Vad har vi för behov ?
Detta är en fråga som det finns

nästan lika många svar på som
medlemmar. För en del räcker en
husvagn att köra radio ifrån, medan
en del aldrig kör radio på SVARK. Själv
blev jag en gång medlem för
möjligheterna att experimentera,
tillgången till verkstadsbänkens
möjligheter (jag bodde i lägenhet då)
och t.o.m. kunna få sätta upp en egen
stolpe i gräsmattan för antennlabb.
Det lockade mig som ung, kanske
fungerar det fortfarande på
teknikintresserad ungdom ?  Tur att
man hade bil, för till SVARK gick ingen
buss....

Sedan är vi många som upplevt vad
störningar kan göra på radiokörandet.
Då har SVARK varit som en fristad att
åka till. Således skall alltså nästa ställe
vara ett störningsfritt QTH utan
grannar, som ligger centralt och med
goda kommunikationer !  Däremot är

inte rummen på Vissmålen speciellt
praktiska för samlingar och möten,
eftersom inget är speciellt stort. Vad
vi behöver är således ett pentry, en
lektionssal, en umgängeslokal, en
verkstad samt ett par radiorum. Och
så får vi inte glömma toa och alla
biutrymmen för sambandsmaterial,
antenner och allt vi inte behöver ha
framme just nu.

Efter att ha diskuterat med
medlemmar på tisdagskvällar, ritat och
funderat inom delar av gruppen och
styrelsen har behoven sammanfattats
i den vision av ett SVARK-hus som ni
ser på bilderna. Vi umgås ju ändå mest
i köket, så varför inte göra det till en
storstuga ?  Med whiteboarden på
väggen och lite stolar framplockade
från förrådet blir samma storstuga
snabbt en mötes- eller lektionslokal.
En öppen planlösning möjliggör också
nästan komplett uppvärmning med en
luftvärmepump. Det är viktigt, eftersom
en stor del av våra kostnader har varit
elräkningen.

Huset har också en vind som delvis
är golvad, avsedd för förvaring av
originalkartonger, junk och
loppmarknadsprylar. På sikt är tanken
att huset skall kunna byggas ut med
ett kallförråd på ena gaveln, för
vedförvaring och antenner/kablar för
samband.

Vision eller verklighet ?
För att kunna nå någonstans måste

man ha ett mål. Annars är det lätt att
bilden ändras beroende på
omständigheterna, blir inkonsekvent
eller svårfångad. Är målet väldigt långt
bort kallar man det ibland för vision.
Det här skissade framtida SVARK-
huset är än så länge en vision. Hur
nära vi kommer och om det vi landar i
är just ett eget sådant hus eller annat
som via kompromisser anpassats så
det stämmer delvis - det vi inte. Än.

Men så länge inget annat dykt upp
som tillfullo uppfyller våra önskemål
jobbar vi mot visionen för att kanske,
kanske få den att bli verklighet. Och
vi är faktiskt på väg. Det finns en
välvilligt inställd markägare i
Rogbergatrakten med ett QTH som
t.o.m. är radiomässigt bättre än
Vissmålen. Busshållplats finns på
gångavstånd, men det är tyvärr inte

så centralt som man skulle önska. På
senaste föreningsmötet beslutades att
SVARK skulle gå vidare och söka
bygglov.

Ekonomi och arbete
Naturligtvis finns det hakar. Även

om SVARK har lite i ladorna och kan
skrapa ihop mer pengar via
utförsäljning nu när vi lämnar
Vissmålen, krävs ytterligare
ekonomiskt tillskott för att ro projektet
i land. Ett sådant som vi hoppas på är
investeringsstöd från kommunen,
vilket kommer täcka en del. Ytterligare
en förhoppning är någon form av
ekonomisk ersättning från kommunen
för allt vi investerat i
Vissmålenfastigheten och som gjort att
huset de nu får tillbaka och skall ha
annan verksamhet i både fungerar och
har ett ansenligt marknadsvärde. Som
en sista väg kan man ta till medlemslån
eller liknande, men det kan ge en
skuldbörda som inte är rolig att bära.
Donationer och sponsring nämns ofta
i sammanhang som dessa, men om det
blir något sådant får det ses som
bonus. Det är inget vi räknar med.

Förhoppningen är alltså att få
ekonomiskt utrymme att kunna anlita
en byggfirma för de tyngsta bitarna - t
ex grund, regelstomme och tak. Där är
vi alltså inte än, och om vi kommer dit
återstår att se. Men att köpa in allt jobb
kommer vi aldrig ha råd med. Därför
kommer det behövas ett ”byggteam”,
ett antal medlemmar som kan tänka sig
att lägga lite av sin fritid kanske under
nästa sommarhalvår med att snickra på
SVARK:s nya hus. Några medlemmar
har redan anmält sitt intresse, men som
alla förstår behövs det flera.

Huset är alltså än så länge snarast
en vision och visualisering av våra
framtida behov. Med medlemmarnas
hjälp kan det bli SVARK:s framtid. Men
alla pusselbitar är som sagt inte på
plats....
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Vision eller verklighet ?
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SK7AX-
Aktivitet

Av SM7HCW/Olof

Här kommer lite information om vad som har hänt
på SK7AX´s DX-front sedan förra SVARK-Nytt och
vilka DX-expeditioner som är på gång.

Det har funnits en hel del rara stationer att köra
men aktiviteten har inte varit den bästa på klubben
för förberedelserna inför flytten från Vissmålen har
varit viktigare. Men det har i alla fall hamnat en hel
del fina DX i SK7AX logg:

HKØNA Malpelo Island (7 QSO)
T32WW East Kiribati (1 QSO)
VP6T Pitcairn Island (2 QSO)
3DA0PW Swaziland (1 QSO)
V31YK Belize (1 QSO)
ZD7XF St. Helena (2 QSO)
PJ7PT Sint Maartin Island (3 QSO)
VP2MOM Monserrat (1 QSO)
5N7Q Nigeria (1 QSO)
V21ZG Antigua (1 QSO)
E51M North Cook Island (2 QSO)
9M0L Spratly Island (1 QSO)
FK8CE New Caledonia (1 QSO)
3DA0NJ Swaziland (1 QSO)
TO3X Saint Barthélemy (1 QSO)
7O6T Yemen (11 QSO)
XX9E Macao (2 QSO)
ZD7FT St. Helena (1 QSO)
6V7S Senegal (2 QSO)
P4/OK7MT Aruba (1 QSO)
9J2RI Zambia (1 QSO)

Många intressanta DX-expeditioner kommer att
dyka upp framöver men de flesta är en eller
tvåmansexpeditioner som jag inte räknar upp här.
Här är i alla fall några exempel på stora och väl
förberedda expeditioner med många operatörer:

 Jul. 26 – Aug. 2
St. Paul Island, CY9M
10 st op. från flera länder därav en svensk.
QSL via LoTW

Aug. 1 – Aug. 8
Comoros, D64K
7 st op. från sydeuropa deltager.
QSL via IV3DSH

Sept. 4 – Sept. 18
Swain´s Island, NH8S
Stor intenationell exp. med 20 st op. därav en svensk.
QSL via AA4NN

Lycka till med DX-körandet!

73 de SM7HCW/Olof

En raritet, en Husqvarna MC från 1925.
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SVARK-medlemmar deltog i
Husqvarnarallyt för MC och mopeder

Lördagen den 2 juni var det åter dags för det
traditionella Huskvarnarallyt som i år samlade ca 150
fordon. För att få deltaga i detta rally var kravet att
det sitter en Husqvarnamotor i ramen. Banan gick i
år från Huskvarna, förbi Vissmålen, Rogberga,
Tenhult, Romelsjö, Öggestorp, Lekeryd och tillbaka
till Huskvarna. MC-förarna fick köra lite längre så de
fick köra även över Forserum och Höreda. Utefter
banan fanns flera kontroller där det gällde att svara
på tipsfrågor eller att utföra praktiska saker.

Föreningsmöte
2012-05-22

Vid vårens föreningsmöte på
SVARK fanns 21 medlemmar
närvarande. Förutom sedvanliga
mötesförhandlingar var givetvis det
stora ämnet att SVARK måste lämna
Vissmålen den 30 september i år efter
42 år p.g.a. den nästa 1000%
hyreshöjningen. Arbetsgruppen för
SVARK´s Framtid informerade om det
aktuella läget och det framtida arbetet.
Mera info om detta finns på annan
plats i tidningen.
Text och bild: Olof / SM7HCW

Kvällens ordf. var Jan, SM7NDX och sekr. Ebert, SM7VRI. Längst till höger
finns klubbens vice ordf. Jan-Olov, SM7CUL som såg till att allt gick rätt till.

 Några av kvällens
beslutsamma besökare.
F.v. Magnus SM7UGO,
Ingvar SM6CBQ (f ö
nytillkommen medlem),
Göte SM7XUF, Ingemar
SM7RIN och Sven-Bertil
SM7DYD.

En av kontrollerna fanns vid Romelsjö Café och där träffade
jag på tre SVARK-medlemmar som deltog i rallyt. Det var SM7JCR
Roger, SM7OVE Ove och SM7XNG Tommy. Roger och Ove
körde MC och Tommy deltog i mopedklassen.

Text och bild SM7HCW / Olof

SM7OVE, Ove på sin crossmotorcykel.

SM7JCR Roger vid sin ”räsermaskin” modell äldre.
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SMFF-körning .

Skulle hämta ”grabben, lokföraren”
SM7VKV” för vidare tranport mot
Skillingaryd och tokig som jag är så
måste man ju vara QRV för att köra
SMFF-områden , man får ju inte missa
nått :-) samt vi skulle vara fler i bilen
senare så då fick jag ta frugans bil. Det
funkar ju bra då min mobilantenn
monteras på dragkroken. Antennen
fungerar både på 80 och 40meter
genom en enkel bygel på spolen.

Så numer jag köra båda banden
mobilt.

Det var lite trixigt att hitta rätt punkt
på spolen men den inbyggda SWR-
metern i stationen gick det till slut bra
SWR mindre än 1,5 på SMFF-
frekvenserna.

Till sist har jag löst kondensator-
problemet (omtalas på min hemsida ,
bygge av vippa) och det gjordes med
15 meter lång RG58 som matningskabel
genom bilen .

Lars SM7FEJ

Varför  göra det svårare
än det är?

För er som kommer ihåg skrev jag
en artikel i ett tidigare nummer av
SVARK-NYTT  med rubriken
”Silvertejp är guld värd!”. För er som
inte tog till sig mina ord om att ”ta
fram det gamla sprötet av aluminium
och tejpa upp det och sätta igång och
köra DX igen”, så är det nu hög tid att
sätta upp antenner och börja köra.

Vad har då hänt sedan sist d v s

mitten av november 2011. Inte så
mycket… . Min StepIR DB18E
kommer att monteras ihop och sättas
upp under sommaren och semestern.
Bommen med monterade elementhus
finns utomhus på baksidan av huset
och ”elementen” finns i källaren. Så
än så länge regerar 7,5 meter
aluminiumrör uppsatt med
aluminiumtejp i masten.

Många radioamatörer klagar på att
man inte har plats eller får sätta upp
större antenner t ex yagis. Men en
enkelt roterbar dipol för ett band, som
med en tuner kan köras på många
band är ett utmärkt bra alternativ. Så
införskaffa lite aluminiumrör eller
varför inte ett par metspön som
användas som element att fästa en
tråddipol på. Antennen jag nu
använt under snart ett år är en
hemmagjord roterbar dipol för 15
meter, som jag lånat av Robert

SM7RPU, under tiden som jag
bygger ihop min nya antenn. Jag kör
den på framförallt 17, 15 och 12 meter,
men även på 10, 20 och 30 meter.
Några QSO:n har också genomförts
på 40 meter. Så visst går det om man
vill. Ja, hög SWR har antennen på
många band, men med radions
autotuner fungerar det hyggligt.

Bara för att göra den mest inbiten
DX:aren avundsjuk har jag tagit ut
ett axplock ur loggen för några av
alla DX jag kört.

November: 9N, T6, VQ9, HK1, ET3,
EA9, VP2, YN, C5, C6, C9, 7Z, KP4,
8Q7, A6, PJ5 HC, FG, 7U, 9K, FY, V3 m
fl.

December: HR, TF, J7, XF, HZ, VU,
A, 5Z, T6, PJ5, XV, VP5, HV, FS, HS,
TG m fl.

Ja, lista med DX är väldigt mycket
längre än vad jag redovisat här. Jag
tänkte även redovisa några trevliga
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expeditioner som varit igång och som jag
haft förmånen att ha kört.

Januari: HK0NA 20, 17, 15, 12 SSB/CW
samt 10 SSB.

Februari: 3C6A 17, 15 CW.
Mars: 3C0E 12 CW. A35YZ 20, 17, 15

CW.
April : 9M0L 15 CW.
Maj: 7O6T 20, 17, 15, 12 SSB/CW.

6O0CW 20, 17, 15 SSB/CW, 12 SSB och 10
CW. E 15 SSB. RI1ANF 20 CW, E40VB 30
CW, 20 SSB, 17, 12 SSB/CW.

Maj/juni: A5A 20 CW, 17 SSB/CW, 15
CW, 12 CW. 6O3A 15 CW.

Nu hoppas jag på att fler av er
amatörradiorävar plockar fram material och
tillverkar en enkel roterbar dipol och
kommer igång med DX-körandet. Lycka till
på banden!

73 de SM7LPY
Johan

PS. Vi får se om jag lämnar tillbaka
antennen till Robert efter att jag fått upp
min StepIR. DS.
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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


