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Klubbstationssignal, SK7AX
SM7HCW  Olof

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

Repeater RU6, 434.750 MHz
SK7RGI "Gumman".
Sänder subton 179,9 Hz på
utfrekvensen.

QTH: Huskvarna
SM7RIN  Ingemar

Repeater 10m, 29.680 MHz
SK7RGI
QTH: Jönköping/Huskvarna
SM7RIN Ingemar
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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

SM7SM7SM7SM7SM7
DL7: SM7DXQ,
Mats Fredén
Klågerupsvägen 258
212 32 MALMÖ

040-498028
sm7dxq@telia.com
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SM7NDX Jan Eliasson
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Vice ordförande:
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UHF, VHF-rig och antenner:
SM7UGO Magnus, SM7CUL Jan-Olov
Trädgård:
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SM7NUC Anders
Material:
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QSL-kort:
SM7HCW Olof

Samband:
SA7BAN, Lars-Gunnar
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Webmaster:
SM7UGO, Magnus
magnus@sm7ugo.se
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Sidan tre

SM3NFB

Ordföranden har ordet….
De flesta av aktiviteterna i klubben kretsar just nu kring

nybygget. Här gör byggteamet med flera en makalös
insats. När detta skrivs är nästan all panel på och vi kan
snart börja med arbetet inomhus. Tyvärr räcker inte vårt
nuvarande kapital till att få huset färdigt, men vi kör så
länge pengarna räcker. Får vi ännu flera som blir ständiga
medlemmar i klubben kanske vi snart är där? Jag har flera
gånger då vi byggt på huset, tänkt framåt på det tillfälle vi
kommer att ”crimpa” koaxialkontakt och lufta signalen
SK7AX igen.

Vi måste även blicka längre fram. SM7LPY Johan, håller
på att se om det finns ekonomiska förutsättningar att
arrangera DX-mötet i Jönköping 2016. DX-mötet i
september i år var det sista som hölls i Karlsborg.

Jag själv har fått några mail om hur man blir radioamatör
och några mail angående provtagning. Snart tror jag att
det är dags att arrangera en kurs igen. För att jag själv
skall kunna engagera mig i kursverksamheten, skulle det
behövas någon annan som är provförrättare. Jag kan inte
både vara kursledare och provförättare.

Flera av våra yngre medlemmar är mogna för att bli
radioamatörer. När det nu går att få vilket ledigt suffix i
SA-serien som helst, kan det ju vara kul att höra sitt egna

suffix i form av SA7NDX.

73 de SM7NDX, Jan

Radiosamband
Tre samband vid bilrally har hållits i år.

1/6 Nässjörundan, Nässjö MK
13/9 ”Skogsåket” Skogsåkarna Tranås
27/9 Hammarslaget, Norrahammars MK

Ett avtal med Räddningstjänsten finns också. Ett
antal SVARK:are finns på en lista, de kontaktas i
första hand vid en krissituation.
RAKEL används med amatörradio som backup.

Specialsträcka 3, nära mitt QTH i SM7.
Många gamla fina bilar, en del veteraner.
Foto: SM7FDO
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SKØMC/ Radioklubben
Motor Bikers.

En ny klubb som bildades i juni månad
av SAØBQA, SAØBQL och
SMØWED.
MC-intresserade amatörer är
välkomna! Det är inte någon
konkurrent till SKØQO utan mera som
ett komplement och kul grej.
Jag är också med på ett hörn, men
mera som en ”hangaround”. Jag kör
ju bara hoj i Småland. /FDO

En vacker dag på semestern (mitten av juli) kom tre MC-knuttar från 08-
området till mitt QTH utanför Aneby i Småland. Det var Leffe/SAØBQA,
Leffe/SAØBQL och Jocke/SMØWED.

Efter en snabbfika i solskenet fortsatte vi till Olof/SM7HCW i Tenhult.
Därefter fortsatte vi i samlad trupp mot Huskvarna för att kolla in SVARK:s
/SK7AX gamla klubbstuga på Vissmålen.

Huset på Vissmålen är fortfarande efter två år i oförändrat skick, och
står fortfarande helt öde med begynnande förfall!

Det var med olustkänsla vi fortsatte. Nu var målet Södra Vätterbygdens
Amatörradioklubb - SVARK:s nya QTH i Axamo, Jönköping.

Just denna dag arbetade SVARK:s byggteam det med plintarna inför
gjutningen som skulle göras veckan efter.

Jag kan nämna att byggteamets arbeten imponerar stort på dessa
besökare, och ganska många i SMØ följer arbetet med klubbhuset med
stort intresse via SVARK:s hemsida!

Text o bild /FDO

SKØMC on tour...

SAØBQLSAØBQASMØFDO SMØWED SM7HCW

Delar av byggteamet tillsammans med våra besökare längst bak.
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Klubbinfo

”Ständig Medlem” i SVARK

• Kan tecknas istället för vanligt medlemsskap när
som helst under året av den som fyllt 50 år, och
gäller sedan livet ut.

• Ständigt Medlemskap tecknas genom att betala in
en engångsmedlemsavgift på
5.000:- till SVARK:s bg 103-0774, och förutom
namn/signal ange att det gäller ”ständigt
medlemskap”

Uppsägning:
• Uppsägning av medlemskap är möjlig, både från

medlemmen och klubben
• Vid egen uppsägning av medlemskapet betalas

ingen medlemsavgift tillbaka
• Vid uppsägning initierad av SVARK (uteslutning)

erhåller den f.d. medlemmen sina 5.000:- tillbaka
minus 300:- för varje år man varit ständig medlem.

• Upphör SVARK, betalas inga medlemsavgifter
tillbaka.

Sponsring

Som framgår av sidan 3 har vi fått sponsring av ett
flertal firmor.

Flera medlemmar har också bidragit med diverse
material, såsom dörrar mm. Senast inkom ett
ekonomiskt bidrag från en medlem i
”förskingringen”.

Största bidraget får väl dock sägas vara alla de
timmar som medlemmarna lagt ner i ideellt arbetet
med bygget!

Stort Tack till alla som tänker på klubbens framtid
och hjälper oss på olika sätt!

Har du tips på sponsring via någon firma eller privat
så kontakta Janne/NDX eller Ingemar/ RIN.

Inget bidrag är för litet och mottages tacksamt!

Ett Mellanår 2014 ?

Efter 2013 års succé med SOCWA har aktiviteten
varit något lägre detta år. Kanske beroende på att
man detta år inte har något lotteri bland deltagarna.
Förra året lottades ut fina priser, bl a riggar.

Nästa år blir det på nytt ett lotteri. Detta kommer
säkert att ge mer fart på QSO-trafiken.

SCAG-medlemmar får egen dragning.
Nästa år, 2015, kommer priserna tillbaka i SOCWA,

Scandinavian Open CW Activity. Telegrafiprojektet
kommer att genomföras med samma regler som förra
året, 2013, men med ett viktigt tillägg: SCAG-
medlemmar som deltar i SOCWA 2015 kommer att
få delta i en extra vinstutlottning. Priserna i denna
kommer från SCAG. Syftet med SOCWA är att
stimulera många radioamatörer att köra mycket
telegrafi.

Bland SVARK-medlemmarna utmärker sig som
vanligt Kurt ERE med i skrivande stund 514 QSO
och Rolf BVO med 233 QSO. Leder gör faktiskt en
tysk, DJ6UX med hela 2165 QSO.

Vi kan nog förvänta oss en högre aktivitet under
2015, gör slag i saken och anmäl dej!

Vi möts kanske i SOCWA!

73 de SMØFDO

Föreningsmötet i Hallbystugan den 28
oktober.

Först hade vi en samling vid vårt nya QTH, där
delar av Byggteamet riggat upp strålkastare både inne
och ute så det nya klubbhuset formligen badade i ljus.

Sedan följde Föreningsmöte i Hallbystugan, där 27
medlemmar slöt upp. Efter mötet mumsade vi på
smörgåstårta som Pernilla SM7UXR ordnat.

Förutom kassarapport och sedvanliga punkter, hölls
en genomgång om det pågående klubbhusbygget.

Johan LPY visade sedan bilder och berättade om
hans och Janne/NDX:s besök på DX-mötet i
Karlsborg.

Det berättades också om kommande studiebesök
på Torsvik värmekraftverk.

Smörgåstårtan smakade förträffligt. I kön ser vi Janne
TNO, Roffe BVO, Robert RPU, Anders NUC...
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Klubbinfo

SVARK:s nya klubbstuga
Ingemar Emricson, SM7RIN

Nu är det ett tag sedan förra SVARK-nytt kom ut.
De flesta av er har säkert följt klubbstugeprojektet på
hemsidan och via mail, men här kommer ändå en liten
uppdatering och lägesrapport.

Dåtid
Sent i våras drog det hela igång, med rivning/

demontering av den södra av de två sommarstugorna
på tomten. Vi hade ju ganska tidigt konstaterat att
denna var i ganska dåligt skick, även om utsidan
(förutom taket) var ganska nyligen uppiffat. Och
mycket riktigt - när väggarna öppnades upp visade
det sig ha en mycket bristfällig konstruktion som
saknade mycket av önskvärd bärighet.

Under första delen av sommaren hände inget under
en ganska lång tid, bl.a. för att vi väntade på
startbesked. I och med att vår byggnad inte längre
kommer vara sommarstuga utan en ”allmän lokal” är
reglerna för energi, utrymning och utförande lite
annorlunda och tuffare. Det krävdes därför lite mer
tanke och ritande innan allt var löst.

Under denna tid färdigställdes istället ett förråd av
lösvirke nere vid parkeringen, delvis med hjälp av
några av våra yngre medlemmar. En del material från
den rivna södra stugan återanvändes, några
medlemmar skänkte saker (tack för dörren, SM7BGX)
och totalkostnaden efter avräknade bidrag landade
faktiskt på bara drygt 10.000:-.

Men från mitten av juli satte det fart med klubbhuset.
De uppgrävda dikena och jordhögarna förvandlades
till 27 st gjutna plintar på kort tid. Därefter kom bärlinan
och golvregelverket på plats. Första veckan i augusti
gjordes väggregelverket, och när takstolarna anlände
var stommen PRECIS färdig att ta hand om dem. Ett
dygn senare var alla takstolarna på plats, allt med
enbart handkraft från entusiastiska medlemmar. Och
inte minst vårt ”Byggteam”, 8-10 medlemmar som
träffas och jobbar lite mer frekvent på bygget.

Nutid
Sedan har det rullat på: Några timmar på

tisdagkvällarna (de senaste i lampljus och duggregn)
samt lördagsarbete. Låter inte mycket, men tack vare
att det kommer många medlemmar och vi har
sysselsättning åt alla, hinner vi med mycket. Lite roligt
var att det faktiskt gick att sätta en prislapp på det
ideellt nedlagda arbetet fram till att takplåten var på.
Från start -demontering av södra stugan till komplett
takplåt - skulle arbetskostnaden även om vi anlitat
den billigaste firman nämligen varit uppåt 200.000:- !
Det är alltså värdet av medlemmarnas arbetsinsatser
hittills. Ingen dålig insats.....

När detta skrivs är nästan all panel på plats på den
nya delen. Panelen är grundmålad så den klarar vintern
utan att vi behöver göra något mer. Senare i vår skall
huset bli falurött med vita knutar, ungefär som
förrådet. Även gamla stugan skall få ny panel runtom,
men över vintern låter vi västra och södra väggen ha
kvar sin gamla panel.

Framtid
Efter panelarbetet kommer vi ge oss på golvet

invändigt. Trossbotten, isolering och skruvlimmade
golvspånskivor. Därefter måste vi tyvärr - som det
ser ut nu - avbryta arbetet av ekonomiska skäl. Detta
var visserligen väntat, men nu är det ett faktum. Den
tuffa budgeten har dock hållits nästan på pricken och
när det gäller tidplanen ligger vi t.o.m. lite före. Så
läget var som sagt visserligen väntat, även om vi hoppas
att status snart skall ändras.

För att färdigställa stugan till inflyttningsklar saknas
i dagsläget c:a 90.000:-. Det motsvarar 18 ständiga
medlemmar eller ett antal sponsringsbidrag från
företag (tala med undertecknad för utformning och
vad vi kan göra i gengäld) eller frivilliga engångsbidrag
från medlemmarna. Det mest troliga är att lösningen
är ett resultat av en kombination av ovanstående. För
en lösning tror vi helt och fullt på !

Bidrag från stiftelser och fonder är dock ett uttömt
uppslag. Vi har gjort vad vi kunnat, och ibland nästan
lite till. Det finns helt enkelt inget mer att hämta där.
Vi är tyvärr ingen idrottsförening som sysselsätter
flera tiotals barn flera gånger i veckan, och vi har
inget särskilt program för utsatta grupper i samhället.
Jovisst är ju radioamatörerna själva en utsatt grupp,
och visst är vår hobby lämplig för handikappade. Och
visst gör vår anläggning att även sämre rustade,
antingen boende i lägenhet eller kanske studerande
med begränsad ekonomi, kan få samma möjligheter
som andra. Sverige behöver ingenjörer i framtiden
också, inte bara idrottare och fotbollsspelare !  Men
så resonerar tyvärr sällan stiftelser, fonder och andra
som delar ut bidrag.

När vi kommit i mål kommer vi dock kunna glädja
oss åt en klubbstuga och verksamhet som går att driva
runt med betydligt lägre omkostnader än Vissmålen.
Vi bygger alltså för framtiden och skapar en kostym
som skall bli betydligt lättare att bära och passa bättre
även för morgondagens SVARK !

Om allt går vår väg och ekonomin nu löser sig
efterhand, är tidplanen att vi faktiskt skulle kunna  ha
inflyttning under nästa sommar och börja köra igång
utrustning. Och bli en teknikförening igen. Alltså en
teknikförening som håller på med radioteknik, inte bara
husbyggarteknik.....
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Klubbinfo

Vad har hänt hittills i år ?

April: Styrelsen beslutar att vi satsar på en egenbyggd klubbstuga. Byggteamet
bildas och får klartecken. Den gamla södra stugan börjar demonteras.

Maj: Södra stugan färdigdemonteras, fönster m.m. är tillvarataget.

Juni: Plintdiken grävs för utbyggnaden, marken bereds där förrådet ska stå.

Juli: Förrådet färdigställs.
Efter en tids arbetsuppehåll på klubbstugan gjuts 27 plintar på en och samma dag. I slutet av
månaden monteras bärlina, golvregelverk färdigställs.

Aug: Första veckan görs väggregelstommen klar, och redan dagen efter takstolsleveransen
8/8 är samtliga 13 takstolar på plats ! Råspont och papp läggs.

Sept: Taket läktas, och även gamla (norra) stugans tak visar sig behöva byggas om.
Takplåt läggs i slutet av månaden.

Okt: Alla takdetaljer klara, inklusive hängrännor. Yttre lagret väggisolering och
vindfolie monterad. Även grundmålad panel har hunnit monteras (ny panel sätts även på den
gamla stugan).

Rebecka och Rickard Emricson jobbar med
ungdomsprojektet - redskapsboden. Ser tungt ut!

Magnus TWP och Micke VHK pustar ut i värmen.

Liten bildkavalkad på denna och nästkommande
sidor.

Det är många medlemmar som deltagit i projektet.
Allt arbete utförs helt ideellt.

Alla är välkomna att besöka klubbens byggdagar/
kvällar, även om du inte har möjlighet att hjälpa till.
Alla besök upplevs positiva, även om du bara kommer
och hälsar på en stund och kollar läget!

Välkommen!

Tv. Allt byggs i lösvirke. Takstolarna är dock
måttbeställda.
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Redskapsbod i färdigt skick. Dörr är senare
monterad.

Anders NUC, en flitig besökare på arbetsdagarna
målar redskapsboden.

Ingemar RIN i borrartagen!

Diken inför gjutning av plintar.

En av stugorna rivs.

Swen ERI och Jörgen DRF förbereder gjutningen.
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Takstolarna på plats.

Stommen till nybygget.

Takläggning.

Invändig vy. Här ska i dagarna läggas  asfaltboard,
isolering och golvspånskivor.

Mörker avskräcker inte. Det finns ju lampor.

Huset är nu väderskyddat inför vintern.

Det tar form.

Den 14/11 kom en leverans av:

95 st golvspånskivor 600x1800 mm
51 st balar med isolering
29 st asfaltboardskivor 1200x2740 mm

Vilket innebär att arbetet med inomhusdelen, golv mm.
fortsätter under vintern.
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Byggrum/verkstad

VHF-shack/rum

Nedmontering av lektionssal/telegrafisal

Sambandsförrådet

DX-möte i Karlsborg
Kvart i åtta på morgon den sjätte september, äntrar

Janne SM7NDX ytterdörren på Hallonbacken 2. Vi
hade bestämt att åkt tidigt, så att vi inte behövde
stressa, utan kunde ta en kopp java på vägen upp till
Karlsborg. Vi åkte med morgonsolen, klarblå himmel
och dimhöljda fält. Helt enkelt en fantastisk start på
dagen!

Det var två år sedan vi var i Karlsborg och besökte
DX-mötet. Mötet hålls i dagarna tre (fredag-söndag),
men vi har valt att vara med endast under lördagen.

SM6CTQ Kjell Nerlich ordförande i Lake Wettern
DX Group, LWDXG, inledde dagen med bilder och
film från föregående års DX-möte. Kjell nämnde att
alla i arrangörsgruppen börjar komma till åren och
inte riktigt orkar med att arrangera DX-mötet längre.
Tilläggas kan att medelåldern för medlemmarna i SSA
är 62 år. Han ställde därför frågan om det var någon
som ville ta över arrangemanget?

Från min sida var det ganska självklart att inte missa
detta tillfälle, att få ta över och i fortsättningen
arrangera DX-mötet i Jönköping. I pausen pratade
jag med Kjell och nämnde att SVARK eventuellt
kunde tänka sig att ta över mötet, men först efter att
vi utvärderat vad som krävs och att vi tagit beslutet i
styrelsen. Kjell var dock inte sen med att lyfta fram,
både på mötet och på SSA:s hemsida, att nu tar
SVARK över. Men så var ju inte fallet! Janne fick
därför dementera det hela på SSA:s hemsida. Hur vi
väljer att göra återstår att se!

På programmet denna lördag stod följande föredrag
och föredragare:

Semester på Dominica J7 av Tore
Andersson SMØDZB/SMØT

Tore Andersson som är ordförande SSA inledde
DX-mötet med sin semesterresa till Dominica i
Karibien. Han hade med sig sin radio och fru, eller
om det var tvärt om. Det var Owe, SM7XBI eller
J79XBI, som lockat över Tore till Karibien. Jag kan

nämna i sammanhanget att jag flera gånger har prata
med Owe när han var på Dominica och att han bett
min sprida att han hyr ut rum för dem som så önskar.
Så ta gärna tillfället i akt och kontakta Owe inför din
näst resa till Karibien. Det är lätt att få licens och
avgiften är ringa. Tore använde en K3:a, 10W och en
vertikal samt en dipol samt gamla antenner från en
tidigare Schweizisk expedition på ön. Radioupplevelsen
var enorm, med märkliga konditioner. På kvällarna var
det helt öppet mot Australien, men på dagarna var
banden helt döda. Tore körde många QSO:n och hade
en ständig pileup. Att med så enkla medel, kunna köra
så mycket var helt fantastiskt.

Nya IOTA-öar – SM0DJZ Jan ”Janne”
Hallenberg

Programmet fortsatte med att Janne informerade om
nyheter kring DXCC diplomet med bl a höjda avgifter
från maj månad 2014 samt att man numera får köra
remote från samma land och att det då är godkänt för
DXCC. Janne informerade även om RDA d v s ryska
”countys”.

SM7XBI Ove och SMØDZB Tore gällande expeditionen
till J7
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7O6T – UA3AB Andrew ”Andy” Chesnokov
Yemen 2012

Den 1-15 maj 2012 genomfördes expeditionen
7O6T till Yemen och Sacutra Island. Yemen är ett
islamiskt land, varför det nästan alltid är svårt med
licens samt att föra utrustning och människor in i
landet. Det var minst 20 personer från olika
myndigheter som väntade på dem vid flygplatsen.
Under två timmar märkte de all utrustning med
serienummer och oändliga kontroller av alla de slag.

Andy berättade att det finns en enda gatan i staden
och den var cirka 1000 meter lång. Innevånarna
verkade lyckliga att inte göra något alls. Staten försåg
dem med de förnödenheter de behövde.
Expeditionens medlemmar bodde på ett hotell med
luftkonditionering, vilket var tur, då det på dagarna
var de cirka 40 grader varmt. Det fanns endast en
generator för all el på hela ön. Jordning av antenner
var svårt beroende på jordförhållandena. Första dagen
körde de södra Europa, och med det menade Andy
”Italy”. Avverkade de inte alla italienare kunde inte
höra några andra stationer alls på banden. Med andra
ord, som vanligt!

K9W Wake Island – W8GEX Joseph ”Joe”
Pater

Wake Island är en atoll som besöktes den 3-15
november 2013. Ön är en amerikansk militärbas för
flygvapnet. Det tog över ett år att få tillstånd att
besöka ön och få köra radio därifrån. Besked om att
det fått tillståndet kom på måndag kväll och de var
tvungna att åka på onsdag morgon. Så här var det
snabba ryck som gällde. Det var över 15 år sedan
det var en expedition till ön. Expeditionen hade även
i syfte att firade 70-års jubiléum för de 98 ”forgotten”.
Japanerna hade under andra världskriget intagit ön
och behållit 98 amerikanska soldater, som de använde
för att bygga bunkrar. Efter utfört arbete avrättades
alla. Expeditionen hade 4 st. stationer igång samtidigt
samt en backup station. Telegrafi kördes från kapellet
på ön, se bild. Det har funnits en radioamatör på ön
under många år, men han ville inte köra radio? Hur
svårt kan det vara!?

När expeditionen hade avslutats och all
radioutrustning var packad för att flygas ut med
cargoplanet, så kom det på att det sakandes 135 st.
QSO:n för att nå totalt 100 000 st. QSO:n. Så tre av
temats medlemmar gick tillbaka och satta uppe en
IC-706:a och TW antenn och ropade allmänt anrop

på SSB, men utan svar. Till slut fick de tag på en
japan som lade ut dem på klustret. Vips så hade de
en pile up på sig. Det hela slutade med totalt 100 031
st. QSO:n.

RIØK Alex och Andy som översatte

RIØK – Ratmanova Island AS-061,
RW3RN Alexander ”Alex” Kuznetsov

Alex inledde med att förklara varför ryssar hellre
åker till amerikanska öar utanför Alaska än till ryska
öar. Förklaringen är mycket enkel. Det är helt enkelt
mycket dyrt att resa i Ryssland. Att hyra en helikopter
i Ryssland kostar många gånger mer än i USA. Den
ryska ön ligger på gränsen mellan Ryssland och USA
(Alaska) och har inte fått besökas på över 20 år. För
att få besöka ön anordnades inte en expedition utan
ett utbytesprogram.

Teamet bestod av fem killar. Alex förklarade varför
alla hus i den här delen av Ryssland var så färgglad,
vilket berodde på den ständiga dimman. De fick p g
a dimman vänta en vecka innan de kund flygs ut till
ön. Så den veckan bar de 1000 kg utrustning fram
och tillbaka på flygplatsen klockan 15 varje dag. Efter
en vecks, som sagt, lättade dimman och de kunde
flygas ut till ön, där de än en gång fick bära alla
utrustning till den plats där expeditionen skulle slå
läger. På ön attackerades de av fåglar, varför de fick
ha hjälm. När de skulle avsluta expeditionen var

K9W, CW opertörer i kapellet.
7O6T
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fantastisk film om RRC:s historia och verksamhet, med
många olika bilder och filmer från olika expeditioner
genom åren. En kul kille med glimten i ögat.

DX-mötet i Karlsborg är en fantastisk mötesplats för
DX:are som inspirerar besökarna att fortsätta jaga nya
DXCC-länder och IOTA-öar. Jag tror även att mötet ger
oss enskilda radioamatörer en förståelse för hur svårt
det många gånger är att genomföra en expedition, med
alla risker och strapatser. Så när du sitter där hemma i
stugan och kör ett rart DX nästa gång, så kanske du
liksom jag, kan vara lite mer tacksam för den uppoffring
våra amatörradiokollegor i andra länder gör för att vi ska
få möjligheten att kör ett nytt DXCC-land eller en ny
IOTA-ö.

Jag vill så här avslutningsvis tacka alla i LWDX-group,
som under så många år, försett oss radioamatörer i
Sverige, med besök och berättelser från expeditioner från
alla världens hörn. Tack och åter tack! Kanske att detta
sista DX-möte i Karlsborg kan återuppstå igen, fast då i
Jönköping 2016. Vi får se!

73 de SM7LPY Johan

dimman där igen, varför de fick stanna sju extra dagar
på ön innan hemtransport kunde ske.

NH8S Swain Island – W8GEX Joseph
”Joe” Pater

Expeditionen till Swain Island, som genomfördes i
september 2012, presenterad av W8GEX Joe. För
att lösa det praktiska på ön d v s transporter med
fyrhjuling, mat, tält och övriga förnödenheter m m,
betalades en klumpsumma till ön:s ägare – paret
Jennings. Ja, du läste rätt. De hade köpt och ägde
hela ön.

Teamet bestod av 13 st. personer varav en var
svensk och hette Håkan. Kommer dock inte ihåg hans
svenska anropssignal. De hade 7 st. generatorer med
sig och ett stort antal 200 litersfat med diesel. De
hade 6 st. stationer igång- Tre i varje tält. På stranden
var det vissa dagar 53 grader varm. De hade av
säkerhetsskäl med sig en satellittelefon, för att bl a
kunna bli förvarnad för sunamis. Själv har jag tänkt
gör en mindre expedition till Visingsö. Vem äger den?

RRC
Sista programpunkt denna dag var en föreläsning

av UA9OBA Yuri Zaruba, president i RRC d v s
Russian Robinson Club. Yuri inledde sitt anförande
med att säga att ”IOTA är mitt liv” och visade en

RRC: Johan SM7LPY och Yuri UA9OBA

RIØK Antennresning

NH8S, Swain Island med Håkan i förgrunden.
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Skrivare Canon Pixma iP5200
Några år gammal färgskrivare med
fotokvalitet. 9600x2400dpi.
Medföljer ett par extra färgpatroner.
8,8/10 i omdömen på Prisjakt. USB-
interface mot dator. Drivrutiner finns
att ladda ner till alla möjliga OS,
t.o.m. Win8. Prisidé 400:-. Även
andra prisidéer kan övervägas.

USB till RS232-adapter. Helt nya.
100:-/st

Telefaxapparat, fungerande. 50:-
------

Yaesu-monofon. Saknar
clipset, annars ok. 50:-

------

Telegrafinyckel (militär ?). Säljes
till förmån för SVARK. 100:-

Packetmodem KPC3. Ej testad, men
troligen ok. Säljes till förmån för
SVARK. 150:-.

------

Reglage till utombordare. Har suttit
mot en Johnson, passar Evinrude
m.fl. också. Ena vajern är helt ny.
150:-.

Ingemar, SM7RIN
070 - 741 14 01

Annonser


