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Sidan tre

SM3NFB

Ordföranden har ordet
På annan plats i tidningen kan ni läsa om vad

Ingemar SM7RIN skriver i lägesrapporten om vårt
nya QTH. Tänk hur det kändes på föreningsmötet
då vi beslutade om att en fortsättning på Vissmålen
inte var ett alternativ för oss. Jag själv var nästan
gråtfärdig och andra var nog i samma sinnesmod.
Flera gånger sen förra hösten har jag åkt förbi
Vissmålen. Konstigt är att jag känner ingenting. Jag
trodde att man skulle undvika den vägen i flera år
framöver.

Nu kan vi bara se fram mot att vi snart även äger
tomten i Axamo. Mycket har liksom bara ramlat på
plats. Kontakt med olika enheter på Kommunen,
Lantmäteriet, Höglunds Blommor och vår granne
Hallbystugan har varit de allra bästa. Mycket jobb
återstår, men nu jobbar vi för oss själva.

Det händer en del annat i klubben också. Under
våren har vi träffat Räddningstjänsten och Civil-
försvarsförbundet i två möten. Kombinationen med
att ha amatörradio som ett backupsystem/alternativ
för RAKEL är förträfflig.

Det finns dessutom planer på att göra något i en
av Jönköpings skolor. Här finns tankar om en portabel
Remote-lösning, som kan komma till användning vid
all demonstration av amatörradio.

För egen del skall jag i morgon åka och hämta en
släde till min Vårgårdamast. Med åren kommer det
att bli lite kämpigt att utföra allt antennarbete på 12
meters höjd. Det är bättre att hissa ned antennerna
till marknivå.

Med hopp om en trevlig sommar med goda
konditioner på högre frekvenser!

SM7NDX,  Jan

QSL till SVARK-medlemmar
I maj månad kom det QSL från SSA till SVARK

och dess medlemmar. Den här gången var det ett
20-tal medlemmar som fick kort. Se bifogat foto!
En del medlemmar fick bara enstaka QSL medan
andra fick flera.

Men mest av alla fick Johan, SM7LPY som fick
en rejäl bunt. Han fick mera kort än alla andra
tillsammans. Johan är mycket aktiv på kortvåg och
har fina grejor och ett ypperligt QTH, så Johan
kommer ofta snabbt igenom de stora pileup-erna.
Men Johan är också duktig på att snabbt skicka QSL
via byrån och det ger resultat.

Johan har berättat att han har ett problem då han
kör radio. Han bor mitt i ett villakvarter på Ekhagen
i Jönköping och han har nästan alltid en hög noice-
nivå , ett brus som gör att det kan bli svårt att höra
när DX-stationen svarar honom. Men med tanke på
hans stora QSL-bunt så klarar han av detta problem
på ett elegant sätt. Bra jobbat!

Text och bild Olof / SM7HCW

Bildtext: I maj månad kom det QSL till SVARKs
medlemmar. Mest QSL fick Johan, SM7LPY som
fick mera kort än alla andra tillsammans. Johans
QSL-bunt syns längst upp t.v.

Rallysamband vid
Polkatrofén i Gränna var
söndagen den 26 maj
2013.

Fem operatörer från
SVARK deltog.

Foto: Jonas WUN.

Radiosamband
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När värvade DU en medlem
senast ??

Familjemedlemmar är mycket
välkomna, speciellt

ungdomar!

Glöm EJ Bullen
söndagskvällar

kl 19.00 !
Checka in du också!

SK7RGI R6 + RU6

?

Nya medlemmar

Rasmus Gustavsson
Dalviksringen 83
554 45 Jönköping

Oscar Hansson
Saltkråkegatan 49
554 49 Jönköping
036-713239

SM7LPE
Rolf Stertman
Sjöhultsvägen 34
562 41 TABERG
036-63048

SM5XUT
Jan Gyllenhammar
Älgstigen 2
590 29 Borensberg
0708393107
sm5xut@ssa.se

SM7EH, Gösta Jönsson silent key

En av våra mångåriga medlemmar och vänner SM7EH, Gösta Jönsson har
gått ur tiden. Gösta föddes 1931 och växte upp utanför Båstad i Skåne. Gösta
gjorde sin värnplikt som telegrafist på I 11 i Växjö där intresset för amatörradio
väcktes. Han var flitig operatör på regementets amatörradiostation.

Gösta flyttade i unga år till Huskvarna där han träffade sin blivande fru Vera.
Efter några år i Huskvarna flyttade Gösta med familj till Smålands Taberg där
de köpte en villa.

Gösta fick sitt amatörradiocertifikat 1953 och blev en duktig och hängiven
telegrafist, så det var sällan han använde mikrofonen. Hans signal hördes
ofta i DX-pileuper, olika tävlingar eller i vanliga QSO. Gösta var också aktiv i
församlingsjakten och i jakten på att köra naturreservat.

Han var under många år mycket aktiv inom SVARK med QSL-hantering,
DXCC-ansökningar, uppdateringar av klubbens loggprogram för kortvåg, köra
contest, skriva DX-sidan i SVARK-Nytt, revisionsarbete och mycket annat.
När den handskrivna kortvågsloggen med 60 000 QSO skulle läggas in i datorn
var det Gösta som ryckte in och gjorde jobbet. Inte nog med att han matade in
alla QSO i loggen, han prickade också av alla inkomna QSL och skrev in namn,
QTH, ev. IOTA-nr o.s.v. på conteststationer så att loggen blev komplett. Efter
ett par år var datorloggen klar till stor glädje och nytta också för klubbens
övriga medlemmar.

Vi kommer att minnas Gösta som en energisk och plikttrogen medlem och
som alltid slutförde en utlovad uppgift.

Gösta blev 81 år gammal.

Vila i frid!
Vännerna i SVARK/SK7AX i Huskvarna

 c/o Olof  / SM7HCW

Silent key
Robert  Håkansson
SM7NOW
Hok
Vila i frid!

SVARK:s nyetablering
sponsras av

Gösta, SM7EH i sitt
radioshack i Taberg 10
januari 2013.

Silent key
Håkan Eliasson
SM7OGD
Jönköping
Vila i frid!
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Scandinavian Open CW
Activity - SOCWA

Föreningen Ölands Radioamatörer SK7RN samt
SCAG (Scandinavian CW Activity Group)
genomför en aktivitet under 2013 för att stimulera
skandinaviska radioamatörer till större cw-aktivitet
på amatörradiobanden.

SOCWA innebär kontakt mellan eller med
radioamatörer i de skandinaviska länderna
(Danmark, Finland ,Grönland, Island, Norge och
Sverige). Prefixen OY, JW, JX, OH0 samt OJ0
räknas också som skandinaviskt land. Som
skandinavisk radioamatör avses person som har
eller haft ursprunglig amatörradio-licens i
skandinaviskt land enligt ovan.

Radioamatörer från andra länder som registrerar
sig är välkomna att delta i SOCWA.

SOCWA pågår under 1 år med start den 1 januari
2013 och innebär att genomföra största möjliga antal
konfirmerade QSO:n.

Rekommenderade frekvenser (khz): 1835-1840,
3535-3540, 7035-7040, 10125-10130, 14035-
14040, 18085-18090, 21035-21040, 24905-
24910, 28035-28040

Vem är flitigast?

När SOCWA passerat halvtid finns det ett antal
som utmärker sig. Det är faktiskt Finland som leder
med två stationer. OH1FJ med 1505 QSO följd
av OH1BGG med 1241 QSO:n. Tredje plats hålls
av SM3AHM med 1065 QSO.

Med tanke på att varje kontakt måste pågå minst
10 minuter blir det åtskilliga timmar. Ledande
station har hållit på i minst 245 timmar vilket
motsvarar mer än 6 arbetsveckor. Men eftersom
varje QSO har pågått i snitt 18 minuter bland
samtliga är det troliga är att han suttit med
heltidsjobb i kanske över 2 månader!

Bland SVARK:are utmärker sig Kurt SM7ERE
som ligger mycket bra till med tanke på
konkurrensen. 23 plats, 462 QSO, inte illa!

Sen hittar jag bara några signaler som är
SVARK:are inkl undertecknad, med betydligt lägre
siffror.

Bl a 2 st Elecraft KX3 lottas ut bland de som
kört minst 52 QSO (kravet för diplomet som
kostar 50:-)

SVARK:are fortsätt att kämpa, det är kul och
ger ofantlig träning i morse! Registrera dej på
www.socwa.se !

/red

Kurt SM7ERE leder stort bland SVARK:s
medlemmar i SOCWA !

Kurt är också member of Svenska
Mustaschklubben. (där ligger de flesta av
oss i lä!)
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Lägesrapportering
- vårt nya klubb-QTH

SVARK:s styrelse beslutade sent i våras att
ändra fokus och ordningen på vad som skulle
göras på det nya QTH:t. Planerna att göra
klart en parkering, gräva för avlopp och lite
stolplyktor m.m. lades på is. Istället
prioriterades att försöka stycka av och köpa
loss marken kring stugorna. En ekonomisk
förutsättning för detta var det faktum att vi
kunde få ett tidigare ansökt
investeringsbidrag delvis utbetalt, mot en
delredovisning av de ingående poster som
redan utförts.

Anledningen till denna omprioritering var
flera: För varje sak vi vill göra på marken
måste fastighetsägaren tillfrågas och ge sitt
godkännande, eftersom marken vi tänkt
använda och som stugorna står på
arrenderas. Tidigare har det inte varit möjligt
att stycka av marken och skapa en egen
fastighet kring stugorna då översiktsplanen
förbjuder expansion av bostäder (som ju en
sommarstuga är) inom flygplatsens bullerzon.
Men i och med att vi via bygglov fått
användningen omklassad till ”föreningslokal”,
blir detta möjligt. Det ville markägarna
självklart utnyttja och önskade därför att vi
köpte marken av dem innan vi gjorde något
överhuvudtaget.

Sedan är det alltid bättre att äga även
marken, då man aldrig vet vad som händer i
framtiden med nya ägare eller - som vi själva
drabbats av - nytt folk på kommunen och nya
politikerbeslut. I vårt fall vore det nästan en
drömsituation att få göra det, eftersom vi då
kan göra (nästan) precis vad vi vill utan att
någon kan ha synpunkter, samt att vi aldrig
riskerar att någon ändrar t ex arrendevillkor
så vi tvingas bort.

Mot att SVARK åtog sig allt administrativt
arbete och tog på sig alla
myndighetskostnader i samband med
avstyckning/bildande av egen fastighet, gick
markägarna med på att släppa till lite mer
mark. Bl.a. skulle skogsdungen norr om det

avverkade området ingå (även om
markägaren har ett ägandeförbehåll på
träden med virkesvärde i dungen t.o.m.
2014).

Allt löpte på tämligen snabbt och i början
av juni var det Lantmäteriförrättning. Lars/
SM7FEJ bistod från SVARK:s sida. Bortsett
från några synpunkter på gränsdragningen
som markägaren hade (och som Lars
hanterade på ett förtjänstfullt sätt) gick det
hela mycket snabbt och smidigt. Resterande
handläggning har också löpt på, så i
skrivande stund är det i princip klart med den
nya fastigheten - Toveryd 2:24 !  Återstår
gör själva köpet och ansökan om lagfart.
Sedan är SVARK fastighetsägare, med två
små stugor men med en tomt på nästan
3000m².

Baksidan är möjligen att vi nu nästan har
förbrukat alla våra ekonomiska tillgångar.
För att gå vidare måste föreningen troligen
ta någon form av lån. Sponsring från företag
är naturligtvis en annan väg att delvis
finansiera olika saker (se tidigare utmejlat
sponsringsbrev, kontakta undertecknad om
du inte fått det). Sedan skall vi inte glömma
betydelsen av alla mindre intäktsposter som
t ex samband och frivilliga bidrag. Vi har ett
samband redan nu i augusti - ställ gärna upp
om du kan.

Å andra sidan - backa klockan bara ett år.
Då var det begravningsstämning på
Vissmålen och nedmontering som gällde.
Vem hade trott att vi inom ett år inte bara
hittat ett nytt ställe utan också - om allt går
som det skall - dessutom är fastighetsägare
med en tomt större än den vi hyrde på
Vissmålen ?  Och detta utan att ha lånat en
krona.  Visserligen är det långt kvar innan vi
har en anläggning som fungerar, men
pusselbitarna kommer på plats en efter en.
Och snart är det helt och hållet vi själva som
bestämmer, och alla som vill arbeta för
SVARK eller på annat sätt ge ett bidrag
kommer kunna känna att det verkligen går
till SVARK och enbart SVARK. Till 100%....:-

SM7RIN, Ingemar
v. ordf.
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Byggrum/verkstad
VHF-shack/rum

Nedmontering av lektionssal/telegrafisal

Sambandsförrådet

När du får oväntat besök!

Ja, ni har ju alla hört reklamen för kaffe, å då
tänker jag på Gevalia. 1987 landade det en 19-
årig tysk vid namn Mathias Rust med sitt
privatplan på Röda Torget, vilket resulterade i
följande annons, se bild.

Den 17 april 2013 klockan 19.05 landade eller
rättare sagt ringde det på dörren på
Hallonbacken 2. Utanför stod två herrar vid
namn Zenon och Valery. Zenon räckte fram tre
QSL-kort och förklarade på lite knagglig engelska
att vi hade haft kontakt på amatörradio. De båda
männen var från Polen och arbetade för
Flyglinjen som flygplansmekaniker och servade
planen mellan landning och start. Nu var det
stationerade på Axamo under ett par veckor.
Zenon hade innan han åkte till Sverige konstaterat
att hade fått ett QSL-kort från en
amatörradiostation i just Jönköping.

Den han hade varit i kontakt med var jag d v s
SM7LPY. Han tog med sig mitt kort som bevis
samt hans egna kort. Nu hör det inte till
vanligheterna att jag pratar med Polska
radioamatörer så ofta, och kontakten var inte
heller med Polen, utan från den gången Zenon
var stationerad på Svalbard med flygbolaget. Han
hade då signalen JW/SP6HDS.

De båda herrarna kom in och
fick komma ner och titta till
shacket och vi pratade 30-40 minuter under
pågående läggning av barnen. Jag visade min
station och berättade om antennerna och
programvaran DX4WIN m m.

Innan de lämnade oss den kvällen önskade de
att få komma tillbaka och köra radio vid lämpligt
tillfälle. Vidare önskade Zenon att få hjälp att få

tag på ett par rör till sitt slutsteg YAESU FL-2100,
men låt mig få återkomma om det.

Mitt i veckan, närmare bestämt onsdagen den
24 april ringde Zenon och undrade om de inte
kunde får komma hem och köra radio under
lunchen. Javisst, sa jag, och åkte hem. Några
minuter senar kom de båda två och vi gick ner i
källaren för att hitta en lämplig kontakt. Vi hörde
en Estländare och ropade upp honom. Han
svarade glatt och pratade med både Zenon och

Valery. Valery som ursprungligen är ryss och
tror jag även hade bott i Estland kunde prata på
modersmålet. När detta var avklarat gick vi upp,
och jag bjöd dem på kaffe – ja just de Gevalia-
och rostat bröd med ost, skinka och marmelad.

Vi samspråkade under fikan och Valery
berättade att Zenon hade byggt fem egna flygplan
av lättviktsmodell d v s max 450 kg vikt. Det
största planet hade ett vingspann på 10 meter.
Valery själv, höll på med skärmflygning. Ja, vi
hade mycket att prata om och mycket trevligt
var det.

Som jag nämnde tidigare så är Zenon i behov
av två rör (2 x 572B) till sitt slutsteg av modellen
YAESU FL-2100. Har du några liggande önskar
han att ni tar en kontakt med honom på

- telefon: +48/605580166
- e-post: zenonaero@op.pl
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Avslutningsvis vill jag bara rekommendera er alla
att alltid ha ett par paket Gevalia i beredskap. För
man vet aldrig när man få oväntat besök!
73 de SM7LPY /Johan

Arbetskväll på Axamo

Ett stort TACK till dem som var uppe vid SVARK:s nya QTH,
röjde och städade igår. Jag var själv bara där på en kort visit. Ert
arbete gjorde en otrolig skillnad. En arbetskväll till och det är i
princip klart. Ett stort tack också till NYM som organiserade det
hela.

I övrigt löper processen med att köpa loss marken och bilda
en egen fastighet på. Igår f.m. var det Lantmäteriförrättning, där
Lars, SM7FEJ på ett förtjänstfullt sätt höll i trådarna från
SVARK:s sida. Nu är alltså fastighets/tomgränserna formellt
utstakade och inmätta. Återstår formalia och pappersarbetet.

Jag är ju själv en sådan som helst vill att dubbelt så mycket
skall hända dubbelt så fort hela tiden. Det är mycket arbete och
inte minst många ekonomiska våndor kvar innan vi är uppe på
en nivå med vårt nya klubbställe där vi kan luta oss tillbaka.
Men man får tänka på att det faktiskt bara är 8 månader sedan vi
lämnade Vissmålen, och med den envishet och entusiasm
(nytändning ?) man kan ana hos en hel del medlemmar kan detta
bli riktigt, riktigt bra. Så småningom.....;-).

73 de Ingemar, SM7RIN

Ett glatt arbetsgäng på SVARK´s nya QTH i Axamo tisdagen den 4 juni 2013. F.v. DAO, BEP, Rolf Rodstedt,VHK,
NYM och HCW. Bakom kameran: SM7RIN.

Rolf Rodstedt t.v. och Amos SM7BEP i full gång
med att räfsa ihop gammalt ris.
Foto: SM7HCW

Vad är contesting?
h t t p : / / w w w. s k 7 r n . s e / p d f / s s a /
sm5mx_contesting.pdf
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Studiebesök på Axamo flygfält.
Ett intressant besök grjorde vi hos vår granne, Axamo

flygfält, tisdagen den 21 maj 2013.
Trots dimma var det mycket givande och uppskattades

stort av de deltagande medlemmarna.
Stort tack till personalen på flygfältet som var mycket

tillmötesgående!
Foto: SM7UXU Christer.

Välkomsthälsning i avgångshallen!

Jerker SM7HDR förklarar utrustningen i tornet.
Ett 25-tal SVARK-are hade mött upp denna kväll.

Flygledartornet.
Flygledaren har fullt upp i tornet när
dimman ligger tät.
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Demo av snöröjningsverktyg. Det åtgår rejäla doningar för
att snöröja ett flygfält.
Först plogas snön bort... det som sen blir kvar efter plogen
sopas bort...

...snövallarna som blir efter
plogningen kastas iväg så långt
bort det går med snöslungan
modell stor!

Vår värd Mattias ger exempel
på vilka maskiner som finns
tillhands och hur de används.
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Det var 19 personer som
besökte ångmaskinsafton. Allt gick
enligt planerna s

73 de Olof / SM7HCW

På begäran kör vi nu favorit i
repris. Den 12:e mars träffas
SVARK på Kungsängsvägen 5
(bakom SAM-hjälp, Ekhagen)
och kör ångmaskin. Visst har du
någon gammal ångmaskin stående
på vinden ? Ta med den och gärna
något barn och deras kompisar
också, sedan kör vi så det ryker.
Spelar ingen roll om maskinen inte
råkar fungera, tekniken bakom och
de olika modellerna fascinerar
ändå. Kanske vi med
gemensamma krafter kan reparera
något också.

SM7EIC kommer också
förevisa en del av den
elektronikskrotningsverksamhet
som förekommer i dessa lokaler.

  Från vänster: FEJ, NTJ, DHW, BEP, DYD, RIN (ryggen mot
kameran) och WUN.

Hugo Björklund (NTJ´s son), BEP och RIN

Ångmaskiner i repris

Jaris galna nycklar.

OH6DC är känd för sina olika
hemgjorda telegrafinycklar. I
SKD får man ofta höra ett nytt
alster, chokladkakor, osthyvlar,
blommor mm.
På hans hemsida kan man kolla
upp samtliga, f n 81 st.
https://sites.google.com/site/
oh6dccw/strangecwkeys

Dual banana CW paddle Transmitter som strömförsörjs av nycklingen
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Baofeng UV-5R

Jag köpte för en tid sedan en kinesisk handapparat
mest för att på skoj se om det är något användbart.
Man kan via t.ex Ebay hitta denna duobandare
komplett för ca 350kr, inkl nödvändiga tillbehör som
litiumbatteri, laddare och headset. Specifikationerna
utlovar ungefär samma prestanda och funktioner som
de betydligt dyrare japanska kollegorna, 4W
uteffekt, bra känslighet, DTMF, Subton m.m.

Vad kan man då förvänta sig. Jo, man får lite vad
man betalar för, men ändå tycker jag att man får
förbluffande mycket för en liten peng.

Uteffekt och känslighet är helt ok, men övriga
radiotekniska parametrar kanske inte imponerar fullt
så mycket. Det finns t.ex. många rapporter om att
den lämnar för höga övertoner från sändaren.
Handhavandet lämnar också en del övrigt att önska,
menyerna är lite kryptiska, programmera minnen är
inte helt lätt och manualen är kortfattad. Mottagaren
lysnar bara på en frekvens i taget även om två
frekvenser visas på displayen, så om man t.ex. får
in en signal på frekvens 1 så slutar den lyssna på
frekvens 2. En annan egenhet är att man som
antennkontakt har valt en SMA-hane i apparaten
och en hona på antennen, vilket är tvärtom jämfört
med t.ex. Yaesus apparater.

Om man har tänkt att lägga in många
minneskanaler kan jag rekommendera att man köper
en programmeringskabel
också. Den kostar ca 50kr.

Programvara finns att
hämta på nätet. Det finns en
användargrupp på Yahoo
som kan ge hjälp och tips,
http://groups.yahoo.com/
group /baofeng_uv5r /
.Slutsatsen får bli att om man
vill ha en billig andraradio så
blir man nog nöjd, men om
man förväntar sig en fullvärdig
ersättare till en japansk radio
så blir man nog besviken.

73 de Magnus, SM7UGO

(denna radio har en riktig
CE-märkning med nummer.
/red. kommentar)

Min favorit: Handskakning!            /FDO

CE-märkning
Vad betyder märket? Ett CE-märke innebär
att tillverkaren intygar att en massa krav
efterföljs när det gäller t ex säkerhet, kvalite
eller EMC-krav. Men obs att det inte finns
några garantier att dett a följs av alla.
Märkningen ska följas av ett nummer.
Det lär förekomma China CE märken.
Dessa har en egen betydelse! HI.

Korrekt  CE-märkning.

När CE sitter tätt ihop betyder det China
Export. Detta har inget med CE-märkning
att göra.

Här ser man skillnaden.

Jaris galna... (forts)
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Släktskap:
Stackars dig, sa psykiatern. Kan du berätta för mig varför du dricker så mycket?

- Jag ska försöka och förklara det hela, sa patienten
Jag blev förälskad i en änka som hade en vuxen dotter.
Jag gifte mig med änkan och strax där efter gifte sig min far med min styvdotter.
Då blev min fru och jag svärföräldrar till min far.

Efter en tid fick min styvmor, alltså min frus dotter, en son.
Den pojken blev naturligtvis min bror, eftersom han är min fars son.
Men han är också son till min frus dotter och därför blir min fru pojkens mormor
och jag blir morfar till min bror.

Så fick min fru och jag en son, som blir min fars svåger.
Min sons storasyster är ju även hans farmor - eftersom min far är hans farfar.
Min far är alltså mitt barns svåger eftersom hans syster är min fars fru
.
Jag är alltså bror till min egen son.
Min son är min farmors brorson och jag är farfar till mig själv.
Jag är bror till min far och samtidigt både son och far till honom.

Min fru är min styvmor, mor, svägerska och styvdotter.
Jag är far och son till mig själv!

- Tack, sa psykiatern. Jag förstår att du dricker. Fortsätt med det.


