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Bilden på framsidan: Från Roys e-brev har vi denna gång stulit denna bild. Vad återstår att 
önska sej av tomten för denna radioamatör? Kanske en större bil? 
 
Innehåll i detta nummer av QUA bl a: 

 

Redaktionellt SM4SEF  2 
Höstmötet 9 dec –10 SM4SEF 
Low power – high skill SM4SEF 
Radioetik, kortvariant  
Julklappstips  
 

 

Redaktionellt 
Hoo hoo! 
Jubelåret då vi firat våra 35 år som klubb går mot final. Kanske har inte 
vår jubileumssignal SJ35IL hörts så mycket men SA4AZC har slitit vid 
tangenterna och ventilerat callet en hel del, kanske har även andra gjort 
det. Minns då att lämna in logg till klubben för annars blir det svårt att 
besvara eventuella QSL-kort! 
Vädret och klimatet kan jag inte skriva om för så pass mycket följer jag 

ändå publicistetiska regler så jag avhåller mej från den typ av uttryck detta arktiska klimat 
förtjänar. Jag begränsar mej till att konstatera att egentligen ska nog inte folk bo här uppe i 
norr. Nu gör vi ändå det, och har att göra det bästa av situationen. Ett sätt kan ju vara att elda 
på lödkolvarna och snitsa ihop något som har med vår hobby att göra. Höstmötet formulerade 
ju ett kommande byggprojekt som du kan se lite mer om längre fram i denna QUA. 
Vi har glädjen att hälsa ett par nya medlemmar också, vår gamle vän SM4MWY/Gösta, och 
SA4BGT/Mark. Välkomna i gänget! 
Annars har väl hösten lunkat fram i något lugnare klubbtempo, besöksfrekvensen har dippat 
något och planerade projekt har tenderat att gå lite i stå, en liten andhämtningspaus kanske. 
Men med vårvärmen återvänder förhoppningsvis arbetsglädjen. 
Lite förvirring har även ställt till det då det gäller aktivitetskvällarna. Vår lokal är förstås nåbar 
när som helst, nycklar kan ju lånas lite här och där, men den veckodag som under många år 
gällt, torsdag, ersattes ju under några månader av onsdagar. Detta för att möjliggöra 
testkörning främst kanske på 10 m och 6 m. I praktiken var det sedan kanske inte så många 
som tog möjligheten i akt och efter en tid beslöts återgång till de gamla vanorna igen. Det går 
ju faktiskt att köra åtminstone 10-meterstesten från klubben, en utmärkt aktivitet – köra radio! 
Nu nalkas julen, flera av oss har säkerligen förekommit tomten och smugit iväg till lämplig 
leksakshandlare för egen del.  
Denna QUA synes bli ovanligt tunn. Speglar i så fall det faktum att hösten inte varit särskilt 
späckad med klubbaktiviteter, rapporterna till redaktionerna har också varit ytterligt 
begränsade. Vi har väl en och annan läs- och skrivkunnig i klubben?? Emotser debattinlägg, 
tekniska fyndigheter, äventyrsberättelser eller vad som nu dyker upp. Den trogne leverantören 
SA4AZC bidrar dock med lite radioetik denna gång. 
Med detta vill jag önska alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Kanske hörs vi på 
någon förekommande test i vinter, eller syns i klubblokalen? 
 
73 MRI XMAS ES HPY NEW YR! 
 
Bosse/SM4SEF              
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Höstmötet 9 december 

Tio medlemmar slöt upp till höstmötet, trotsande kylan som kvällen till ära inte var värre än ca 
–8. Huvudpunkt på mötet är att utse valberedning inför kommande årsmöte i februari. Nu 
valdes SM4XFT/Thomas och SM4SEF/Bosse till denna uppgift. Det är alltså dit du ska vända 
dig med synpunkter och förslag gällande klubbens förtroendevalda. 
Pågående projekt gicks igenom och konstaterades att transporthjul till elverket liksom 
uppsättande av VHF/UHF-antenner fortfarande återstår att verkställa. Däremot är nu vår egen 
Mickel Räv klar för bruk, en spänningsomvandlare har förfärdigats av SA4AZC och den 
kommer att trygga driften av sändaren vilken tidigare visat sig lite kräsen då det gäller 
spänning. Men nu kunde rävsändaren avprovas, och det slutliga provet får vi hoppas vi kan 
göra ute i terränglådan längre fram i vår. 

 
 
Bilden: Mötesdeltagarna förutom SM4SEF som vid tillfället befann sig bakom kameran. 
Från vänster SM4XFT, SA4AZC, SA4AVH (delvis skymd), SM4THI, SM4DDY, Björn, 
SM4MWY och bakom honom Kurt och SA4AVS. 
 
Kommande projekt är annars vinterrallysambanden och därefter, när det börjar dra i 
portabeltarmen igen, tänker vi oss initiera ett byggprojekt i form av en synnerligen bredbandig 
antenn av den typ vi satt upp vid klubben. En vikt dipol som onödiggör matchbox. Allt för 
enkelheten bl a i fält! Mer info om detta kommer på hemsidan frampå vårdagarna. 
 
Höstens loppis blev ju lite begränsad till sin omfattning. Dels (kanske tack och lov?) berodde 
det på att vi missat att annonsera nog tydligt, men mest berodde det på att den store 
leverantören av varor den gången hastigt befanns i ohälsosamt tillstånd varför utbudet blev 
mycket mer begränsat än avsett. Nu tar vi nya tag framåt vårdagarna och hoppas elaka 
baciller lämnar THI i fred och dessutom kommer en hel del annat att kunna utbjudas uppges 
det.  
 

 Low power – high skill! 

En riktig liten kick får man när det visar sig gå fint även med små resurser! Lite sugen på 
terrängen tog jag i somras lättviktaren (dvs MC) och QRP-riggen för 40 m (pwr abt 2 W) samt 
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en enkel dipol och drog iväg till grannsocknen. Avsikten var att köra någon kommun om turen 
infann sig. Så småningom hamnade jag i trakterna av motionsspåret i Vålberg, på – vad jag 
kunde se av spåren i sanden – en ridbana. Den omgärdades av ett högst normalt staket som 
fick bli fästpunkter för dipolen. Det var för blött i omgivningen. Något överraskad blev jag ändå 
av att få några kontakter i loggen, och detta QSL-kort dök helt nyligen upp, bekräftande 
kontakten med SM2BJT/Erling i trakten av Haparanda. Det speciella med kontakten tycker jag 
nog ändå var min antennhöjd, ca 110 cm. Det är bl a sådana här tillfällen som ger mej 
högtidsstunder vid radion. 

 

SM4SEF 
 

  
 
 
 
 
 

Etik för radioamatörer…. 
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För mycket julmat? Här är 
bantningskuren! 
  
   
- Garanterat kraftig viktminskning inom 5-10 dagar.  
   
- För endast 295:- + frakt får du 50 cl magiskt vatten från en liten insjö i Sveriges norra 

inland med fantastiska egenskaper.  

 

- Missa inte detta; över 8000 personer har redan provat med enastående resultat.  Ring 

Östersunds Kommun, Vattenverket. 
   
   
Ger du bort i julklapp så får du detta rim gratis:  
   
"-Storsjön ligger hård och vit, gömmer liten parasit.  
Kylan biter,   
jämten skiter -  
firar jul på stolen vit." 
  

 
Håll koll på vår utmärkta hemsida sk4il.se angående kommande årsmöte någon gång under 
februari! Där annonseras allehanda nyttigheter för vår hobby. 
 
 
 

SK4IL – Radioklubb med gnista och gnistar!  

Klubbring varje söndag efter sunnebullen. QRG: 434.725/433.725 med 
3625 som sommaralternativ och 145.250 som reservfrekvens. 
 

 

 

 


