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Veckoslutskurs för amatörradiocertifikat
-

Bli sändaramatör
För Dej som vill bli amatör. Lärare Raymund Band/
SM5XLP.
Totalt fem dagar fördelade på tre helger.
Del 1  Lördag - söndag 14-15 februari  kl. 08.30 - 17.00
Del 2: Lördag den 7 mars  kl. 09.00 - 17.00
Del 3: Lördag - söndag 28-29 mars  kl. 09.00 - 17.00
Avgift: 250:- plus medlemsavgift 100:- för Dig som ej
är medlem i SödRa tidigare. Ungdom t o m 18 år; halva
avgiften. Kurslitteratur  350:- tillkommer. Provtagning
för cert sker sista söndagen kl 14.00.

ABF Södertörn

Upplysningar och anmälningar genom:
Gun /SMØYDQ 08-745 06 46

eller
 Lasse/SMØFDO 08-500 102 60

mail: kurs@sk0qo.se

Amatörradiokurs Södertörns Radioamatörer SKØQO våren 2009

QO-net och SSA-bulle på
SKØQO/R

Varje söndagskväll kl 20.30 svensk tid.
Kanal R3x - 145.6875 MHz och RU6 -
434.750 MHz (minus 2 MHz skift). Aktu-
ell info från klubben och övriga landet.
Kom med och checka in!

SKØQO-nät på kortvåg
Söndagar kl 10.00 SNT/SST på 3633 kHz
+/- QRM kör vi även i fortsättningen. Vi
hoppas att fler amatörer hittar hit!

QRS-nät på kortvåg.
Lördagar kl 14.00 SNT/SST på 3545 kHz
+/- QRM. Häng med i långsam takt CW!

Radiodag med SSA Månadstest
söndag 15 mars kl 10-18.30

Se programmet sidan 2

Kallelse till SödRa:s
årsmöte

Du kallas till SödRa:s årsmöte sönda-
gen den 8 mars kl 14.00 i Kvarnbäcks-
skolan. Ärende enl stadgarna. Mötes-
handlingarna finns tillgängliga i lokalen
från kl 13.30 samt på mötet onsdagen den
25 februari och framåt.

Efter förhandlingarna bjuder klubben
föranmälda på mat. För att vara säker på
att få mat, anmäl dig till SMØYQH Bengt
senast den 4 mars på e-mail
galne.kocken@telia.com eller tel 070-751
71 54.

Kallelsen går, förutom via Internet, en-
dast ut på detta sätt. Kolla bullen och klub-
bens hemsida www.sk0qo.com för ytterli-
gare info.

Välkomna hälsar styrelsen!

Infomöte
Onsdagen den 14 januari kl 19.00.

Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4,
Jordbro.

Vi berättar om vår verksamhet och om
vad Amatörradio är. Du får också veta mer
om våra kommande kurser.

Alla gamla och nya intresserade är väl-
komna. Medlemmar, ta gärna med någon in-
tresserad bekant.

Göran/SM5XW visar bilder från
Afrika och andra platser han besökt och
kört radio från.  Vi bjuder på fika. Ingen
föranmälan. Alla är välkomna!

Sökes av Radioklubb
Klubb-QTH. SödRa letar med ljus o lykta
efter ett QTH i Haningetrakten, med möj-
lighet till antennuppsättning, radio/labrum,
samlingslokal mm. Har du tips, hör av dej
till styrelsen.

Allmänt anrop från kassö-
ren. Pse betala in medlems-
avgiften. Det besparar mej
mycket jobb! Ett antal med-
lemmar har redan betalat.
Tack alla ni som stödjer

klubbens verksamhet!
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Temakvällar: Vissa klubbträffar har vi möte utan särskilt pro-
gram.   Då finns ingen föredragshållare, då har vi möjlighet
att ta upp ett speciellt tema. Ett bra sätt att utbyta info, ställa
frågor och fördjupa sig i ett ämne. Medverka du också, en-
kelt eller svårt spelar ingen roll. Vill du ta upp något speciellt
ämne, meddela detta så annonserar vi i bullen/QO-nätet och
på hemsidan.
Dessa kvällar är radion också uppkopplad för den som vill
köra kortvåg.

Program för Södertörns Radioamatörer våren 2009 (reservation för ändringar)

Klubbrogrammet genomförs i samarbete
med:

 ABF Södertörn

Om inte annat anges hålls mötena på Kvarnbäcksskolan, Most-
ensvägen 4 , Jordbro. GPS/Navigator sök efter Kvarnbäckspasset
4 eller N59º 08' 55.01" E18º 08' 24.74"
Möteskvällar öppnar vi kl 18.30. Programpunkter startar 19.30.
Fika finns från ca kl 19.00.
Reservation för ändringar. För en dagsaktuell program-
information, kolla SSA-Bullen/QO-nätet eller klubbens
hemsida; www.sk0qo.com

Onsdag 14 jan. Infomöte/upptaktsträff/öppet hus. Vi berättar om
vår verksamhet och kommande kurs. Alla gamla och nya intresserade
är välkomna. Medlemmar, ta gärna med någon intresserad bekant.
Göran SM5XW kommer också att visa bilder från Afrika och andra
platser han besökt och kört amatörradio.

Onsdag 21 jan. Klubbmöte ”QROlle -ng”  (next generation)
Tillman SMØJZT berättar om och visar upp byggsatsen som kommer
att finnas till försäljning snart. Vi kör även QSO med den.
Riggen har 6 band SSB-CW-DIGIMODE.

Söndag 25 jan. kl 13 Distriktsmöte Ø. På Tekniska museet vid
Gärdet. Med intressanta talare; Bengt Svensson SMØUGV visar en
film om Telemuseum, Bengt Feldreich SMØGU minnen från SVT.
Mera info kommer på SMØ-hemsidan.

Onsdag 28 jan. Klubbträff: Tema antennbygge. Vi siktar denna
kväll in oss på förkortade dipoler för kortvåg. Tillverkning av en
80-m dipol som totalt blir 17 m. Viss materiel finns att köpa på
klubben, koaxkabel och klämkontakter mm.

Onsdag 4 feb Klubbträff. SMØDZB/Tore kommer på besök. Vi
får en presentation av SKØUX samt om honom själv. Tore kandiderar
till ordförandeposten i SSA inför årsmötet i Täby.

Dessutom gör Per/SAØAIB en kort presentation av ESR:s
konstuktionstävling.

Onsdag 11 feb Klubbmöte: Radionovis på 50-talet i Tornedalen -
Glimtar från förr. Föredrag av Rune Wande SM5COP.

Lördag 14 febr - söndag 15 febr Kursen "Bli Sändaramatör"
del 1 av 3. Grundkurs för Dig som vill bli sändaramatör. Kursen är
uppdelad på 3 helger, dvs 5 dagar. Del 2 är lördagen den 7 mars (1
dag), samt del 3 är den 28-29 mars (2 dagar). Provtagning sker den
29 mars ca kl 13.00 med en av SSA:s provförättare.

Anmälan till kursen tas emot per e-post till (kurs@sk0qo.se) dit du
även kan skicka frågor om det finns. Övrig information om kursen
kan  fås per telefon av Lasse 08-500 102 60 eller Gun 08-745 06 46.

Onsdag 18 feb Klubbträff. Tema antenntillverkning. Vi fortsätter
att klippa och klämma. Hör gärna av dej med önskemål.

Onsdag 25 feb.  Klubbmöte/byggkväll. Big Wheel en rundstrålande
horisontell VHF eller UHF-antenn som kan stackas.

Onsdag 4 mars. Klubbträff. Big Wheel... forts från förra onsdagen.

Lördag 7 mars. Kursen "Bli sändaramatör" del 2 av 3,  OBS
endast lördag.

Söndag 8 mars. Årsmöte med Södertörns Radioamatörer kl 14.00
i Kvarnbäcksskolan. Se kallelse på sidan 1.

Onsdag 11 mars Klubbmöte: YL-mötet i Johannesburg 2008.
Föredrag av Eine Matilla (SMØUQW) o Lars Falk (SM5CAI) om
deras resa till Sydafrika.

Söndag den 15 mars 10.00 - 18.30. Radiodag på Kvarnbäcks-
skolan. Vi tittar på olika digitala moder/program, kör radio i
allmänhet och avslutar med SSA månadstest på 40/80 m som börjar
kl  16.00.

Onsdag 18 mars Klubbträff. ev Tema. Tipsa/kolla sk0qo.com.

Lördag 21 mars kl 10-16. Vi åker till ”Smestan”. Amatörradiomässa
med Sveriges största loppmarknad i Eskilstuna (SK5LW),
Munktellarenan. Hör av dej för ev samåkning.

Onsdag 25 mars Klubbmöte: Sankt Erik, stadsisbrytaren, om en
filminspelning av ett tyskt filmteam, en spännande radiorelaterad
händelse till sjöss under första världskriget. Föredrag och filmvisning
av Kåre Vallman SM5DSB

Lördag 28 mars - söndag 29 mars. Kursen "Bli sändaramatör" del
3 av 3. Provtagning för cert söndag 29 mars ca kl 13.

Onsdag 1 april Klubbträff. ev Tema. Tipsa/kolla sk0qo.com.

Onsdag 8 april Klubbmöte (SSA-avstörningslåda). Föredrag av
Mikael/EPX. Stör du? Eller vanligare är idag att man själv blir störd.

Onsdag 15 april. Klubbträff, ev Tema. Tipsa/kolla sk0qo.com.

Lördag 18 april - söndag 19 april . SSA årsmöte, amatörradiomässa.
Täby Sändareamatörer anordnar ett Radioevenemang med bl a SSA
Årsmöte 2009 i Täby Park Hotel. Vidare info, se www.sk0mt.net

Onsdag 22 april Klubbmöte  "Om konsten att vara /MM på många
av våra hav". Föredrag av Jörgen SMØXHU och Mats SM5DXJ från
oceanseglarklubben OSK, som talar om att använda amatörradion i
båten på många olika sätt.

Onsdag 29 april. Klubbträff. ev Tema. Tipsa/kolla sk0qo.com.

Onsdag 6 maj. Klubbträff. ev Tema. Tipsa/kolla sk0qo.com.

Onsdag 13 maj. Klubbmöte/föreningsmöte. Info från klubben, kom
med frågor och önskemål itll styrelsen. Gör din röst hörd!

Vi får också info om Amatörradiomässan i Friedrichshafen som är den
26-28 juni. Göran/XW och Robban/TAE informerar och visar bilder.

Onsdag 20 maj. Klubbträff. ev Tema. Tipsa/kolla sk0qo.com.

Onsdag 27 maj. Klubbmöte. Rävjakt/radiopejlorientering runt
Kvarnbäcksskolan.

Lördag 30 maj. Radioloppis i Nykvarn, prel datum.

Onsdag 3 juni Klubbträff. ev Tema. Tipsa/kolla sk0qo.com.

Lörd - söndag 6-7 juni. Museum Ships event på isbrytaren Sankt Erik.
Obs. prel datum. Operatörer/funktionärer hör av er till Petri/SAØAPH
för bokning.

Onsdag 10 juni. Våravslutning. Klubben bjuder på smörgåsar/korv..
Föredrag om mikrofoner av Åke/SM5FU som arbetat på SR.

Lördag-söndag 15-16 augusti. Fyrhelg på fyrskeppet Finngrundet.

Lördag 5 sept. Prel fieldday SödRa då vi kör radio någonstans i det
fria, utan några större arrangemang.SH8P – SAØAQN om sina färder över haven med tankfartyg.
Datum för detta är ej bestämt ännu eftersom Jannes arbetsschema
inte i skrivande stund är klart. Kolla in hemsidan eller lyssna på
bulletinen för närmare besked.
Fieldday inom SMØ är planerad till att bli en gemensam för
samtliga klubbar inom distriktet. Denna är på planeringsstadiet,
så plats eller tid är ej bestämd ännu. Håll utkik på SMØ-sidan.
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Klubbnytt

Medlemsnytt
Nytillkomna medlemmar och signaler under hösten

Vi har nöjet att hälsa följande nya medlemmar välkomna!
Grattis till nya SA-signaler!

Fadi, El-zeinJ HÄGERSTEN
Fyhr Tommy HANINGE
Grau, Thomas INGARÖ
Jutemar, Per STOCKHOLM

SAØBDC Gaspar, Rudolf SÖDERTÄLJE
SAØBDD Erikson, Nils-Erik VÄDDÖ
SAØBDG Grau, Urban HÄGERSTEN
SAØBDH Westerberg,, JÄRNA
SAØBDJ Mortensen, Sölvi SÖDERTÄLJE
SAØBDA Johansson Per TYRESÖ
SAØBDK Klint, Anders HUDDINGE
SAØBDQ Hägebäck, Ulf STOCKHOLM
SM5PS Svedheim, ENSKEDE
SM7UE Frostell, Sven-Thorsten STOCKHOLM
SMØNJM Wikström, Leif FARSTA

SMØOGX Kjell Zaid avled hastigt den
22 december. Han var en välkänd profil
på alla loppmarknader och mässor som
han besökte som utställare.
Många av oss har också handlat i hans
butik Produktcentrum på Lidingö.

Silent key

SKD - Straight Key Day
Som deltagare i SKD på nyårsafton bru-

kar man köra med Jari/OH6DC. Tyvärr
missade jag detta på nyårsdagen. Det är
alltid spännande att få veta vilken nyckel
han kör med. Det låter UFB vad han än
använder. Det har varit osthyvel, cykel-
pump, bödrost mm.

I nyårets SKD använde han denna ska-
pelse hopbyggd av LEGO-delar.

Det går att börja tidigt för barnen, bara
att bygga ihop och köra.

För info om SKD (Straight Key Day -
handpumpsträffen helt enkelt) och SCAG
(Scandinavian CW Activity Group), be-
sök hemsidan, www.scag.se

Nästa SKD blir midsommardagen.
Ladda upp tills dess!

Vad är detta för mojäng? Går det att
köra CW med den tro? FDO undrar...

?

Lördag 18 april - söndag 19 april . SSA årsmöte,
amatörradiomässa. Täby Sändareamatörer anordnar ett Radio-
evenemang med bl a SSA Årsmöte 2009, utställningar, föredrag
mm i Täby Park Hotel.

Boka in denna helg!

För vidare info, se www.sk0mt.net

Kort Dipole för
80 m.
Endast 17 m to-
talt. 28 januari
samt 18 februari
har vi tema på
liknande antenn.

Till salu
Klubben har införskaffat ett antal

böcker ”Koncept” fråm SSA. Boken är
synnerligen prisvärd och saknar motsva-
righet- Detta är en komplett lärobok som
är mera djupgående än den vanliga läro-
boken. Grundläggande elektronik,
kretsar, sändare o mottagare,
EMC, antenner o vågutbredning,
Trafikmetoder mm. Passar gamla
som nya amatörer..

Det som inte stämmer riktigt är
Regler och certifikatklasser. Detta
blir snart inaktuellt, medan elek-
tronikens lagar alltid är desamma.
.

Pris endast
90:-
Finns på klubben

Silent Key
SMØABR Karl Andersson
Alltid glad och hjälpsam minns vi honom.
Operatör på SKØTM.
Vila i frid!
/Styrelsen
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Höstens
amatörradiokurs

Utbildning - skolfoton

Vi var lite oroliga för att deltagarantalet skulle bli för lågt för att
kunna genomföra en kurs. Men sista veckorna före kursstart droppade
det in anmälningar så det blev totalt 10 deltagare.

Kursen pågick totalt fem dagar fördelade på tre helger. Detta ver-
kar vara en bra kombination då man hinner med lite mera än att bara
plugga in det som finns i boken. Läraren, Ray/SM5XLP som flyttat
till Eskilstuna, ställde ändå upp och pendlade till Jordbro.

Utöver vanliga lektioner hann vi med trafikövningar och tillverk-
ning av dipolantenner för kortvåg med bra resultat, till slut. Bl annat
framgick det att man måste ha en avlastning av tråden vid mittpunk-
ten, Annars kommer antennen ner. Man fick också lära sig att dubbelt
så lång tråd ger halva frekvensen för antennen.

Av tio anmälda avlade sju provet sista söndagen och alla sju kla-
rade provet. Ett stort Grattis!

De som ej hade möjlighet att fullfölja kursen kommer att deltaga i
vårens kurs eller avlägga sitt prov på egen hand.

För nya signaler, se sidan 3.
Vi hoppas förstås att få höra alla på banden, vid bullen och på våra

QO-nät.
Välkomna!
Nu ser vi fram emot nästa kurs som startar i februari. /FDO

Här är dom. fr. v: Sölvi, Rudolf, Urban, Ray/XLP, Anders, Thomas, Ulf, Fadi, Sebas-
tian och Nils-Erik. En deltagare saknas på bilden.

I diskussion med DLØ. Fr v. Micke/SAØANP, Sebas-
tian, Björn/SMØXUB (Sebastians pappa)  och Robban/
SMØTAE.

Trådar i rätt längd ska tillverkas.
Var det våglängden x 0.48 eller 0.96 ?

Antennuppsättning !

Stundtals hög aktivitet vid radioborden.

Ray visar hur man drar i en fjäder eller
var det en spole?
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Ledare

Tore har arbetat som chef för LO:s
informationsverksamhet och var som
avtalssekreterare ansvarig för
förhandlingar, lagar och avtal. Han var
därefter verksam som VD för Folksam
fram till pensioneringen. Har suttit i många
styrelser och statliga utredningar.

Blev medlem i SSA 1958 och arbetade
som telegrafist i FN några år under 60-

Presentation
SMØDZB Tore Andersson

Född i Ljusdal, Hälsingland 1943. Bor
i Stockholm men kör oftast radio från sitt
fritids-QTH i Hallstavik, Roslagen

Tore Andersson SMØDZB ställer
upp som kandidat till
ordförandeposten i SSA.
Det är med stor tillfredsställelse vi
här kan presentera en kandidat
från vårt eget distrikt.
Tore är anmäld som kandidat till SSA-
ordförande. Eftersom det då avviker
från valberedningens förslag kommer
det att bli poströstning.
Viktigt! Du som vill ha Tore eller nå-
gon av de andra kandidaterna som
SSA-ordförande, se då till att skicka
in din poströst till SSA.
Detta är viktigt då det är ENBART
poströsterna som avgör röstningen!

Har vi radioamatörer samma
skyddshelgon som sjömännen?

Inom radioamatörområdet har vi
Telegrafistsången ”En kort, en lång”, för ingen
kan väl glömma YX:ans välbekanta allsång.
När jag satt och bläddrade i mina recept hittade
jag ett recept på Radiokaka. Det var då
jag kom att tänka på: Finns det inget mer
specifikt för radioamatörer, t.ex. ett
skyddshelgon? Internet är ju på väg att
få sitt eget skyddshelgon, varför inte vi
radioamatörer? Vad står ordet skydds-
helgon för? Jag slog upp detta ord i
National enklocypedin och fick följande
förklaring:

” Skyddshelgon - skyddspatron,
helgon eller ängel som ger namn åt
någon eller något och som betraktas
som beskyddare åt kyrkor, kloster och
kyrkliga institutioner men även åt
länder, städer och yrkesgrupper eller
enskilda personer.”

I mitt nuvarande yrke ingår som en del att
tala om varför vi firar de olika högtider vi har,
t.ex. Lucia, julen med Jesus födelse etc. Det
första helgon som kom i min väg var den
heliga Lucia, som är de synskadades
skyddshelgon. Hon fick plikta med livet för
sin tros skull och för att hon lovat att leva sitt
liv i celibat. En friare som hon gett korgen
angav henne. Ja, dessa män!!!!

Då jag planerade upplägget för
julpysslandet med eleverna hittade jag i min
pärm en Nautisk Tidskrift nr 8/1997. Där
kunde jag läsa om S:t Nikolaus – sjömännens

skyddshelgon. Denne person var son till
Johanna och Epifanes i staden Patras. Han
var ett märkligt barn som redan från födelsen
var utrustad med sällsynta kvaliteter och
förmågor.  Efter ett rikt och verksamt liv dog
Nikolaus mellan 345 och 352. Han
begravdes i Lycien men så småningom

flyttades hans stoft från Mindre Asien till
Bari i södra Italien. Genom detta kom
Nikolaus-dyrkan till Europa. Han blev
sjömännens, sjukhusens och köpmännens
skyddshelgon. Många kyrkor i sjö- och
handelsstäder helgades åt S:t Nikolaus. I
Stockholm har vi Storkyrkan i Gamla Stan
som är helgad åt honom. Detta var ett
självklart val för en sjöfartsstad som
Stockholm. Det sades att Nicolaus stod i
fören på skepp och ledde det säkert i hamn
om det råkade ut för oväder eller dimma.
Han blev även barnens – och tjuvarnas! –

Radiokaka

250 gram kokosfett
2 ägg
3 dl florsocker
1 dl kakao

Fyrkantiga eller runda kex, t.ex.
Mariekex

Smält kokosfett på svag värme och ställ
det åt sidan. Vispa ägg och socker mycket
poröst. Tillsätt kakaopulvret. Rör ned det
ljumma fettet i en fin stråle. Är fettet för
varmt kan smeten skära sig. Klä en avlång
bakform med smörgåspapper.

Börja med ett lager chokladsmet i
botten och varva sedan kex och smet. Låt
formen stå i kylskåpet så att smeten får
stelna, gärna till nästa dag. Skär i tunna
skivor och njut medan du ”surfar” på
banden.

helgon och det är traditionerna runt Nicolaus
som skapat jultomten.

Då ni nu laddar inför 2009 års alla
aktiviteter: klubbmöten, klubbträffar,
loppmarknader, årsmöten, dl0-möten, tester
etc. kommer här ett litet recept på en
radiokaka som ni kan samla krafter från, ja
även njuta av när ni sitter framför era
mottagare och lyssnar/pratar. Litet extra
energi skadar nog inte.
Jag önskar alla ett riktigt bra 2009!
Gun/SMØYDQ

SM7LQV Lars-Anders Eriksson
Lars hänvisar för närvarande till den
presentation han skrev i QTC 6/7 2008
sid 20 inför hans inval i styrelsen förra
året. Vice ordf i SSA och upphovsman
till nya ssa.se.

SM2ECL Anders Lahti

Valberedningens kandidat. Tidigare
VHF manager och ledamot i SSA
styrelse. Någon presentation eller
beskrivning föreligger ännu inte.

talet. Är idag ordförande för
Kvarnbergets amatörradioförening
SKØUX som driver en contest-station i
Vallentuna med en av landets största
antennparker. Gillar att bygga QRO-
slutsteg och Quad-antenner. Kör mest på
DX-banden där 18 MHz är en favorit.

Anser det viktigt att samarbeta med
och påverka PTS och andra myndigheter
för att få en lösning på våra
störningsproblem och slå vakt om de
förmåner vi har och försöka utverka
ytterligare amatörband. Tycker också det
är viktigt att vi informerar om
amatörradio utåt mot samhället.

Att vara medlem i SSA bör vara en
naturlig del för alla SWL och de som
har skaffat sig certifikat. Därför måste
vi satsa på en bra samverkan med alla
distrikt och klubbar.

Andra kandidater till SSA-ordförande:
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10-årsjubileum för
SödRa 1999-2009

Radioklubben Laser bytte namn till
Södertörns Radioamatörer på årsmötet i
mars 1999.

År 1995 tog Göran SM5XW initiativet
till ett möte mellan representanter för de
då existerande klubbarna i Haninge,
Radioklubben Laser SKØQO och Brand-
bergens Radioamatörer (BRAK)
SKØNN.

Den dåvarande verksamheten 1993-94
i de båda klubbarna utgjordes i stort sett
bara av mer eller mindre personliga träf-
far och inga egentliga klubbaktiviteter.
Beslut togs då av respektive styrelse att
slå samman de två klubbarna under nam-
net Radioklubben Laser. Anledningen till
att klubbnamnet Laser behölls var att

klubbens dåvarande stadgar omöjlig-
gjorde en nedläggning eller ombildning.
Vid årsmötet 1999 fanns en motion om
ändring av klubbens namn till Södertörns
Radioamatörer. Motionen antogs efter
rösträkning, där en knapp majoritet rös-
tade för det föreslagna namnet.

Vi har alltså anledning att fira ett 10-
årsjubileum som Södertörns Radio-
amatörer. Klubben har på dessa 10 år
vuxit från i storleksordningen 50 till 350
medlemmar och är därmed till Sveriges
största amatörradioklubb.

Många har starkt bidragit till denna fina
utveckling och vi kan hoppas att vår
medlemsskara inte sviker oss när tren-
den för medlemsantal i föreningar i all-
mänhet visar en nedåtgående kurva.

Vi hoppas på att få se fler av medlem-
marna på klubbträffar och sammankoms-
ter. Det behövs fler engagerade i våra

olika program och fler som hjälper till vid
genomförande av kurser och aktivitets-
dagar. Hör gärna av er till någon i styrel-
sen om att hjälpa till!

Om vi har turen och lyckan med oss kan-
ske vi under 2009 får möjligheten att er-
bjuda medlemmarna ett eget klubb-QTH.
Det skulle innebära fler möjligheter för vår
förening att utveckla verksamheten.

Styrelsen återkommer med information
om ett eventuellt firande av 10-årsdagen!

Håll koll på vår hemsida  www.sk0qo.se
och även på ”distrikt- nollsidan”, som är
mycket livaktig

http://distrikt-0.ssa.se

Väl mött i kommande aktiviteter!

73 de Göran SM5XW

Göran SM5XW utlyser
tävlingen ”DX Afrika

2009”

Efter många års arbete med Sveriges
biståndsländer i Afrika finns fortfarande
en del av mitt hjärta på denna stora konti-
nent. Jag vill gärna se fler amatörradio-
kontakter mellan Afrika och Sverige. Av
den anledningen instiftade jag också en
tävling med ett vandringspris ”The Ke-
nya Scandinavian Cup” i radioklubben
The Amateur Radio Society of Kenya
(ARSK) då jag avslutade min treåriga
arbetsperiod i Nairobi 1994. Se  artikel i

QTC nr 12-1994. Kanske finns det fort-
farande amatörer i Kenya som lyssnar
efter Skandinavien? Jag vet i varje fall
en, min vän Peter Lutz 5Z4PL, som är
bosatt i Nairobi och hörs ganska ofta
omkring 14.330 MHz.

Ett bra tips kan också vara att lyssna
efter vår klubbmedlem Carl Qwarfordt
SMØEPU - OHØEP - C91EP, som un-
der vinterhalvåret bor i huvudstaden
Maputo i Mocambique och sommarhalv-
året numera på Åland. Kanske kan vi få
Carl att sätta upp skedtider för lite mer
regelbundna QSO´n? Det finns säkert
också andra svenskar i Afrika, som kan
hjälpa till med QSO´n ?

Reglerna i ”DX Afrika 2009” är enkla:

--  Alla länder som tillhör världsdelen
Afrika ingår i tävlingen.

--  Samtliga amatörradioband ingår och
trafiksätten CW, SSB och PSK/RTTY gäl-
ler.

--  QSO´n i andra tävlingar (tester) gäl-
ler ej !!!

--  Tävlingsperiod är 2009-02-01--
2010-01-31.

--  Tävlings-QTH måste vara någonstans
i Sverige. Även fritids-QTH´n / mobil ac-
cepteras.

--  Varje QSO på CW o PSK/RTTY ger
en ”1” poäng och på SSB fem ”5” poäng.

--  QSO´n med samma station på samma
band är tillåtet vid skilda tillfällen, ej
samma dag.

--  Medlemskap i SödRa krävs för del-
tagande i tävlingen.

--  Loggutdrag med Din underskrift gäl-
ler som verifikation och skickas till SödRa,
Box 188, 13623 Haninge   senast 2010-
02-15.    (Lämpligen på SSA´s A4 logg-
blankett, som kan fås från SSA kansli i
Karlsborg för en billig penning. Datalogg
accepteras ej)

--  Enväldig domare är Göran SM5XW,
som givetvis ej deltar i tävlingen.

--  Priser kommer att utdelas på SödRa´s
årsmöte 2010 till de tre bästa.

   (Priserna, som har anknytning till Afrika,
kommer att presenteras i SödRa-bladet 2-
2009)

Lycka till i tävlingen !

73 de Göran SM5XW och 5Z4XW
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PostkodsJakten

Bygger på det svenska postnummer-
systemet där de två första siffrorna i post-
numret används för att skapa (ett område)
Postkoden. Det gäller att köra fyra olika
stationer från varje Postkod.

Syftet med PostkodsJakten är att:
- Det ska vara roligt, spännande och läro-
rikt.
- Visa ungdomar på möjligheterna med
Amatörradio och Internet.
- Lära ovana amatörer att använda
Internet.
- Öka kunskapen om vågutbredning på
olika frekvenser och tider.
- Öka kunskapen om mobiltrafik och dess
tekniska förutsättningar.
- Träna på radiotrafik.
- Skapa aktivitet på frekvenserna.

Läs på www.postkodsjakten.se liknande
kommunjakten men nog lite mer krävande
då du måste köra 4 stationer från varje
postort.

Ingemar/SYQ

SödRa-medlemmar fick hedersvärt Nobel-uppdrag
Med Bengt SM0UGV som organisatör hjälptes vi åt att guida Mr.

Akubo JA6WOS på Tekniska museet och på Kvarnberget dagen efter
nobelhögtiden. Mr. Akubo, som har en hambutik i Nagasaki är svåger
till den japanske nobelpristagaren i kemi Dr Osamu Shimomura. Bengt
hade genom SRS o ICOM i Japan fått tips om den celebre gästen.

Övriga deltagare var Göran SM5XW och Rolf SM5MX. Rolf som efter
flera års tjänstgöring på svenska ambassaden i Tokyo talar flytande
japanska, underlättade avsevärt kommunikationen med vår gäst.

Det blev dryga två timmars besök på SKØTM och andra delar av
museet. Härefter en uppskattad sushilunch på stan varefter bilfärd till
Kvarnberget med sina 22 imponerande antenner och många master
med olika höjd. Här bjöds vi på både glögg, pepparkakor med
grönmögelost, lussebullar o kaffe medan Tore SMØDZB,
Kvarnbergsklubbens ordförande, och Teemu SMØWKA, berättade om
anläggningen och visade runt.

En mycket nöjd Mr. Akubo kördes till sitt hotell vid 16-tiden och han
tackade oss alla med upprepade bugningar för vårt engagemang och
rundvisning                                                      SM5XW/Göran

 Mr. Akubo/JA6WOS vid SKØTM

Visitkort. Notera adressen till hans Ham-shop:
www.hamcenter.ne.jp. Jo, bl. a Google har
översättningsprogram om du vill handla HI!

I LME-rummet med L M Ericsson blickande i bakgrunden. Fr v SMØDZB,
SMØUGV, SM5MX, JA6WOS och SM5XW.

Hobbymässan
Även i år deltog flera radioklubbar i
Hobbymässan i Frescatihallen i centrala
Stockholm. Denna utställning pågick tre
dagar vid Allhelgonahelgen. Ett antal av

SAØACB/Niklas och Signe/SAØASQ var
ett par av de som höll kortvågen varm,
speciellt på 80 m.

Praktiskt jobb. Mattias/SA5BAD, Bengt/
SMØYQH, Ingemar/SMØSYQ och Nik-
las/SAØACB slåss om lödkolven!

våra undomar och även äldre deltog med
stor entusiasm.
SödRa bidrog med kortvågstrafiken. Det
var full aktivitet, mest på 80 m.

Text SMØFDO, Bild SMØTAE
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Prylmarknad
i Jordbro
oktober

2008
Varje år har vi detta arrangemang, som har

blivit eN av våra största händelser under året.
För andra året i rad fanns vi i skolan Fredrik
i Handen. Mycket bra lokal för ändamålet.

Borden till försäljarna blev snart full-
bokade. Bland de kommersiella säljarna kan
nämnas SRS, Mobinet, VKC-HamShop,
SCANDIC, SM6YKG och SSA HamShop.

Många privata säljare fanns, flertalet åter-
kommande varje år.

Klubben hade också egna bord med
mycket fina saker till försäljning. Stort tack
för sponsrade saker, främst från SMØAGP
som levererade mycket fina godsaker!

SSA-QSL-service fanns där och alla
kunde kolla om de hade kort att hämta.
Tilman/JZT förevisade QROlle-byggsatsen
för intresserade.

Vår numera välkända YL-bar, fixade med
fika, mackor och korv, allt för att gästerna
skulle trivas! Tack för en strålande insats!

Nåja, det arbetet gav också ett gott till-
skott till klubbkassan.

Antal besökare var färre än förra året.
Trots det upplevdes det inte så, utan det var
full fart på kommersen. Ett lotteri med
sponsrade priser från de utställande firmorna
var det på inträdet. Fina  priser som upp-
skattades av de som vann.

Sammanfattningsvis kan vi nog ändå säga
att det blev en av de mest lyckade pryl-
marknader vi hittills haft. Det blev också en
bra förtjänst, trots höjda hyror mm.

En kul grej är att vår ”konkurrent” -
Eskilstunaklubben hade ordnat en bussresa
till oss, för att sedan fortsätta till SKØTM
och andra trevliga saker i huvudstaden.

Stort Tack till alla som ställde upp och
jobbade med förberedelser och som funk-
tionärer. Vi syns i oktober igen detta år!

/FDO

YL-baren förbereder inför rusningen...

...och det blev snart fullt vid borden.

Tilman/JZT visar QROlle för Åke/CBW.

Handapparater i mängd. En komplett 70
cm-station för 500 spänn! och bäst av allt
av denna summa skänktes 200:- till klub-
ben. Säljarna nedan: Johan/TSC, Jonas/
TUI och Patrik/SCB.   Stort TACK!

Vår parkeringsvakt/incheckare Roffe/
YDE tar en paus.  Nåja, bilden ÄR ar-
rangerad!

I berättartagen, eller är det ljugartagen?
Agne/XVK och Johann/XPH.

En av storsäljarna: Ernst/RGP som hade
mycket intressanta saker. Man kunde
också läsa schemat på hans skjorta!

Folk överallt. Olle/GOO säljer vid QO:s bord.
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Nu startar
Kommunjakten-
CW

LRA och Kommun-Jaktens
organisation har bestämt sig för
att tillmötesgå alla som hört av
sig om önskemål av en
Kommunjakt enbart för
telegrafistationer (CW).

Det har under en längre tid
funnits önskemål om en separat
CW-klass. LRA tycker det vore
bra att även telegrafin
uppmuntras med en egen CW-
klass i Kommunjakten. Det kan
också vara en stor eller kanske
större utmaning för de flesta.
Det är även en stor utmaning för
de som kört färdigt pågående
Kommun-Jakt på SSB att få köra
och få en ”DUBBEL” både med
SSB och CW.

Linköpings RadioAmatörer
(LRA) drar därför igång en ny
hemsida med namnet
www.kommunjakten-cw.se

I Kommunjakten-CW använder
LRA  den beprövade databas-
motorn som till dags datum
fungerat utan anmärkning. Det
kommer enbart bli en del
anpassningar som kommer att
gynna Kommun-jakten-CW.

LRA:s sponsor Mobinet i
Karlstad har meddelat att de
ställer upp med de priser som
kommer att delas ut varje
månad i Kommunjakten-CW.
Mer om detta senare.

Kommunjakten-CW startade
upp söndagen den 4 januari.

Viktor kör kortvåg under överinseende av
Bent /SMØYQH  och Agne/SMØXVK.

Eric kör 2-meter medans kompisen
Jesper tittar på radion.  I bakgrundem
handledare Torbjörn/SMØULS

CW är kul, men det gäller att hålla
tungan rätt i mun.

Rikard/SMØXPF bygger  en ficklampa
med dioder tillsammans med Mikaela.

Scoutstugan som tillhör SKØYY

Antennerna och hela scoutstugan stod
i resonans och ungdomarna ”strålade”,
fast av lycka denna underbara höstdag
då Handens Scoutkår var med i årets
Jamboree-On-The-Air (JOTA)..

Det var full fart på 30-talet ungdomar
och aktiviteterna var många. Det är
fascinerande att se vad de engagerande
scoutledarna presterar. Utöver själva
radiokörandet  så hade man också ordnat
elektronik-bygge, geocaching och
rävjakt på programmet.

Ett mycket imponerande arbete!

Hälsningar 73
Robban/SMØTAE,  DLØ

Jota
 Jamboree on the air

 i Handen

AO-51 får ny uppfrekvens

Nu har FM-satelliten AO-51 fått ny
uppfrekvens meddelar Håkan
SM7WSJ. Den nya upplänken ligger
på 145.880 MHz medan nedlänk som
vanligt är 435.300 +/- doppler.

AO-51

/SMØAIG

Det mesta om satelliter hittar du på
www.amsat.se
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”Ham-fest” på SödRa!

Södertörns Radioamatörer, SödRa, avslutade
traditionsenligt höstterminen med julbord för sina
medlemmar den 12 december.

Chefskock var som vanligt Bengt/SMØYQH
som på SödRa är mer känd under namnet ”galne
kocken”. Tillsammans med sin ”personal” med
trogne Bertil i spetsen såg Bengt till att ingenting
saknades på detta fantastiska julbord som dignade
av alla godsaker.

Nu är det uppehåll över jul och nyår, men
aktiviteterna startar återigen onsdagen den 14
januari med ”Öppet hus” där man kommer att
berätta om sin verksamhet och även bjuda på fika.
Läs mer på www.sk0qo.se

Hälsningar 73

Robban/SMØTAE   DLØ
I bakgrunden Bengt/YQH (med tomteluva) tillsammans med "personalen"
som från vänster är:Rikard/SMØXPF, Maria/SMØYRT, Lina, Roger/
SMØYPY, Mats, Bertil (ständig vapendragare) och Uffe.
I förgrunden till vänster Stefan/SAØAEK med XYL Susanne/SAØASY som
fått span på något av godiset på bordet.

Maten låter sig
väl smaka.Festen kan börja.

Radiotidningar på Han-
inge Bibliotek

Sedan flera år tillbaka finns alla nordens
amatörradiotidskrifter här. Förutom QTC,
finns danska OZ, norska Amatörradio samt
finska Radioamatööri.

En bra möjlighet om du vill läsa färska
exemplar av dessa.

Äldre exemplar finns bakom hyllan om
man viker upp den.

En koll i finska tidnigen. Jag förstår inte
ett jota!!!

Radiohajk i HÖLÖ
Helgen den 23 och 24 augusti hade

SödRa, Södertörns Radioamatörer
radiohajk i Hölö. Radiohajken hölls

vid  Hölö Scoutkårs scoutstuga
”Pålsteken” som ligger på det 70m höga
Pålängsberget. Scoutstugan är en

luftbevakninsstuga från andra
världskriget och användes då som
bevakningsstation för Sörmlands län.
Sedan mitten av 1990-talet har stugan
disponerats av Hölö scoutkår.

Helgens hajk riktade sig i första hand
till de yngre medlemmarna i SödRa.
Initiativtagare till denna aktivitet var
Mikael/SAØANP och Alexander/
SAØAEX. En inte allt för djärv gissning
är att en hel del stöd även givits av

den alltid lika engagerade Ingemar/
SMØSYQ.

Lördagens aktiviteter bestod bland
annat av femkamp, rävjakt,
tipspromenad, cw-tävling samt förstås

radiokörande. På kortvåg var man QRV
med en IC 706 och G5RV. För 2m fanns
en FT 7800 och en GP X50.

Ett mycket bra initiativ av de unga
arrangörerna i SödRa! Kanske detta även
kan ”smitta av sig” till andra föreningar
i distriktet och leda till liknande
aktiviteter?

Bästa hälsningar 73
Robert/SMØTAE, DLØ

Några av de församlade vid grillen.
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Södra’s QSL-hantering 2008

Tack för åter ett roligt år med era QSL
i klubben.

Jag har sorterat många tusen kort till
många av er, exakt kan det väl inte bli
men vad jag har räknat är det 3635 till
81olika amatörradiosignaler som går till
klubben, däribland scoutklubbarna, Sankt
Erik, Finngrundet…

Vi får tacka QSL-sorterarna på SSA
som särsorterar våra kort till våran klubb
så att vi får dem extra snabbt.

Vi har Hasse –BYD att tacka för
sorteringen och loggningen av våra
QSO:n och QSL-andet från de museibåtar
som vi aktiverar, Hasse kollar QSLn och
håller rätt på att alla får som vill ha från
de signalerna.

Glädjande är också att många nya
aatörer har kommit igång med att skicka
och få QSL-kort. Får ofta skriva in SA-
signaler på vår hemsida där man ser vilka
som har QSL kort att hämta.

Så över till lite statistik:
De som under året fått mest QSL-kort

som under år 2008 gått genom klubben
är SMØDEJ (601 kort), SMØDSF (409),
SMØBRF (362).

Av de 81 som fått QSL kort genom
klubben är det 49 st som har fått mindre
än 20 kort.

Jag har även en stor låda med de QSL
som klubben SK0QO får. Vi har under
året fått QSL-kort från några nya länder
med fortfarande en bra bit under 100 st
som är gränsen för att söka DXCC. Vore
kul att försöka få några nya länder till
under 2009 även ifall förhållandena varit
svåra vid Kvarnbäcksskolan, men vi har
ju även möjligheter att köra vid Fielddays
om vi inte är er än 50 km fågelvägen från
skolan som just nu räknas som hemma-
QTH. Vore lättare och roligare att köra
om vi får tag i ett användbart eget QTH,
vilket styrelsen arbetar med, men ännu
ej riktigt har hittat eller fått tag i det som
passar klubben bäst.

Till avslutning av detta gör jag som
förra året, uppmanar er till följande
Upprop !!

UPPROP !!
Jag skulle gärna vilja ha in en nytt

önskemål från ALLA som vill ha sina
QSL-kort via SKØQO:s service. Skicka
ett mail till qsl@sk0qo.se eller fyll i
formuläret om vårt nya medlemsregister
där även den frågan ställs ang QSL-kort.

För att få QSL-kort genom SSA så
måste man givetvis vara medlem där, och
detta är ju en service som klubben gör åt
SSA.

ÄVEN några andra amatörer som ej är
medlemmar i klubben har vi från SSA fått
QSL-kort till, för att de bor i närheten av
klubben. Känner ni någon av följande
eller bara råkar möta dem så meddela
dem att de kan komma och hämta sina
kort i Kvarnbäcksskolan, eller om NI vill
förmedla korten till följande:

SM5AGB Staffan, Tyresö
SMØASB Stefan, Tyresö
SMØBGM Bo, Tyresö
SM5BTG Lennart, Tyresö
SMØDBY Per-Olof, Västerhaninge
SMØDRK Lennart, Handen
SMØDZF Helge, Tyresö
SMØGDJ Zoran, Tyresö
SMØGZT Lars, Tyresö
SMØKLA Arne, Haninge
SMØLYC Mikael, Tyresö
SMØONL  Björn, Haninge
SMØMCE Bjarne, Tyresö
SMØMFG Björn, Tyresö
SMØNHL Alf, Haninge
SMØSCB Patrik, Haninge
SMØUGZ Sven, Haninge
SMØXAZ Björn, Stockholm
SMØWAE Curt, Vendelsö

QSL hanteringen i SKØQO
Ingemar Thagesson SMØSYQ

Dystert för nya
storsatelliten P3E
som byggs av tyska
AMSAT-DL

Ett stort sorgebarn har varit och är
fortfarande den nya huvuddatorn
IHU-3 skriver skriver Olle Enstam
SMØDY.

Förhoppningen har varit att frågan
skulle lösas med hjälp av AMSAT-NA
men de amerikanska export-
bestämmelserna sätter käppar i hjulet.

Vid sidan av de rent praktiska
problemen med satelliten är sökandet
efter en realistisk uppskjutningsmöjlighet
och dess finansiering den absolut
viktigaste frågan. Efter åtskilliga möten

med Arianespace föreligger det
visserligen nu ett seriöst erbjudande om
uppskjutning av P3E med en Arianne 5-
eller en Sayuzraket. Priset ligger dock
långt över vad AMSAT-DL självt kan
betala. Man håller emellertid fortfarande
en nära kontakt med Arianespace för att
se om någon oväntad möjlighet skulle
dyka upp.

Parallellt förs samtal med andra
raketoperatörer i Indien, Ryssland och
Japan och USA.

AMSAT-SM har skänkt stora belopp
till byggandet av P3E som var avsedd att
bli en efterföljare och ersättare av AO-
40 som förstördes av raketbränslet
ombord. Vi håller därför tummarna och
hoppas att det ska uppstå ett litet tomrum
i någon Ariane-raket där P3E kunde få
åka med som fripassagerare.

Sammanställt av Ingemar /
SMØAIG redaktör för AMSAT-
Journalen och f.d. ordförande i
AMSAT-SM.

Left to right Rick, Peter, and Jim
play at integration, with REAL
space hardware! Photo by
Graham, G3VZV.
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Postadress:
Box 188, 136 23 Haninge
PG 68 05 89-9

Styrelse
Ordf SMØYDQ Gun Ahtola 08-745 06 46 sm0ydq@ssa.se
vice Ordf SMØSYQ Ingemar Thagesson 08-590 800 21 ingemar@thagesson.se
Sekr SMØFDO Lars-Erik Jacobsson 08-500 102 60 sm0fdo@comhem.se
Kassör SMØNUE Karl-Erik Färdigh 08-777 24 52 sm0nue@ssa.se
Undomsl. SAØAEX Alexander Sagström 08-551 577 87 alexander.kyrkskolan@telia.com
Ledamot SM5XW Göran Eriksson 08-500 288 18 sm5xw@ssa.se
Ledamot SMØYQC Rolf Göthberg 08-30 27 18 sm0yqc@bredband.net
Suppl SAØAPH Petri Helmros 08-531 757 83 petri.helmros@bredband.net
Suppl SAØANP Mikael Persson 08-551 742 48 mikael.persson@thrc.se

Funktionärer
Mtrlförv yttre invSMØSDN Leif Bengtsson 08-500 402 48 sm0sdn@telia.com
Mtrlförv inre inv Vakant
QSL-verksamhet SMØSYQ Ingemar Thagesson 08-590  800 21 qsl@sk0qo.se
Klubbmästare Vakant
Ungd+JOTA SAØAEX Alexander Sagström 08-551 577 87 alexander.kyrkskolan@telia.com
Bulle/QO-net Vakant
Repeaterförest. SMØYIX Mats Idén 08-777 19 24     mats.iden@home.se
Webmaster SM5CBW Åke Holm 08-712 48 13 sm5cbw@akh.se
Föreningskock SMØYQH Bengt Olsson 070-751 71 54 galne.kocken@telia.com
Kursadministr. SMØYDQ Gun Ahtola 08-745 06 46 sm0ydq@ssa.se
Lärare Teknik SMØXLP Raymund Band 08-500 216 47 sm0xlp@band.se
Lärare Telegrafi SMØFDO Lars-Erik Jacobsson 08-500 102 60 sm0fdo@ssa.se
Fyrtest+museiship SAØAPH Petri Helmros 08-531 757 83 petri.helmros@bredband.net
Månadsmöten Vakant
SödRa nyh.blad SMØFDO Lars-Erik Jacobsson 08-500 102 60 sm0fdo@comhem.se
Revisor SMØEYT Börje Carlsson 08-500 224 38 borje-carlsson@tele2.se
Revisor SMØDXG Anders Eltvik 08-776 23 11 sm0dxg@ssa.se
Valberedning SMØTAE Robert Malmqvist 08-742 10 76 robert.malmqvist@telia.com

SMØAOM Karl-Arne Markström 08-91 81 24 sm0aom@telia.com
SMØXMX Ronny Byström 08-742 34 25 ronny@bystromarna.se
SMØXXU Ulf Nordström 0763-156184 sm0xxu@ssa.se
SAØASU Susanne Sagström 08-551 577 87 isalex@telia.com

Medlemsavgift: 100:-/år, 50:- för famil-
jemedlem eller ungdom t o m 18 år.
Från 1 juli  halva avgiften för nya med-
lemmar.
Från 1 november gäller nästkommande
års avgift för resten av året och för kom-
mande år.

Internet:
www.sk0qo.com eller www.sk0qo.se
e-mail: sk0qo@ssa.se

Möteslokal: Kvarnbäcksskolan,
Mostensvägen 4, Jordbro.
Möten varje onsdag, öppet från kl
18.30, start kl 19.30. Se programmet.

Södertörns Radioamatörer

Repeater SKØQO/R
R3x - 145.6875 MHz för 2 m, eller
RU6 - 434.750 MHz  ”Shift minus 2.0
MHz” för 70 cm.

Båda repeatrarna är sammanlänkade
och kan aktiveras från valfritt band.
Öppning DTMF-0 eller 1750-ton.

Bulletin och QO-nät: Varje söndags-
kväll kl 20.30 SNT/SST på kanal
R3x: 145.6875 MHz./RU6: 434.750
MHz (shift minus 2 MHz)
Kortvågsnät: Söndagar kl 10.00
SNT/SST på 3633 kHz +/- QRM
QRS-nät: Telegrafi. Lördagar kl
14.00 SNT/SST på 3545 +/-5 kHz
.

Repeater SKØQO B, D-star
Provdrift på 434.450 MHz, shift + 1.6
MHz.

SSTV-bilder från Internationella Rymdstationen
Några SSTV-bilder som tagits ned från
Internationella Rymdstationen ISS på
145.800 MHz. Det är starka signaler som
kan tas emot med programvara som
hämtas gratis på Internet. Bland dem
som tagit ner bilder i Sverige är Håkan
SM7WSJ och Carl-Axel SM6NZV.

Ingemar SMØAIG

The ARISS-SSTV gallery has now
started to show pictures received from
around the world of the test images being
sent by the International Space Station
(ISS).

They can be seen at http://
www.amsat.com/ARISS_SSTV/

The ISS SSTV pictures are transmitted
on 145.800 MHz FM. They should be
receivable, when the ISS is in range, on

an Amateur Radio 2 metre handheld

or a scanner radio connected to an
external quarter wave groundplane or
discone antenna. If your radio has diffe-
rent filter settings for 12.5 kHz and 25
kHz FM then select the 25 kHz filter for
best results.

Free Slow Scan TV PC Soundcard
Software MMSSTV:

http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/

Free IZ8BLY Vox Recoder that enables
you to record the ISS SSTV

audio on 145.800 MHz while
you’re away at work
http://xoomer.alice.it/aporcino/
VoxRecorder/

Källa är Trevor, M5AKA och
mer info finns på AMSAT-SM:s
hemsida www.amsat.se




