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text och bild SM0KDG

SM0LQI checkar in på SSA-bullen

SM0YPT kör med sin IC706

SA0ARA var först klar på fredagskvällen

Aktiviteter våren 2009, del 3 av 3



SM0CVI med
”grön” rygg-
säcksradio –
observera den
släpande mot-
vikten!



SM0DZB med kaskadkopplad torkställs-quad

Pekka SM0YQF kollar bandet



SA0ARA kör vidare. Obs tröstflaskan i bakgrunden

Svenska flaggor (det var
ju nationaldag också)

”Det ska böjas i tid...”



DZB lägger ut sitt porträtt på YouTube

SM0UCC förklarar

Ett sätt att få distans till motivet



NHE som grillmästare

En japan körde cykelmobilt med
enhands elbugg.

Han kommer troligen till TSA i
höst och visar och berättar.

(De fem blderna här ovanför)



FRO-tältet

SK0ZA kör QRO

Alla bilder: SM0KDG – Utlagt på webben måndag 8 juni kl 0900: SM5IQ

DZB visar sin torkställs-QUAD.

T.h. DL0 SM0TAE



TSA:s våravslutning 2009 på Kvarnberget
Snälla bilförare och hugade liftare skulle träffas vid Byängsskolan för samåkning. Det kom så många bilar att
en del lämnades kvar där, då karavanen satte sig i rörelse mot vårt gamla berg.

Det första som mötte oss – redan
utanför stängslet – var trettiofem-
meterstornet med en tre-elements yagi
för 80 m i toppen! Den är smalbandig,
15-20 kHz, men är genom reläer
omkopplingsbar mellan två sådana
segment på SSB-delen och två på CW-
delen. Tyvärr har tre man inte lyckats
få fram en bild där alla (och hela)
elementen skulle synas på webben,
Det får skyllas på ljusförhållandena,
inte på fotograferna.

Men här till vänster kände vi igen den
enda antenn som var kvar sedan den
tid då TSA härskade på berget: den
gamla trogna logperiodaren.

En tvåelements quad för 40 m var också en ovanlig konstruktion som kunde beskådas. Med mera!

En annan vacker syn som snabbt tilldrog sig upp-
märksamheten var vår v.ordf. Kurt SM0UCC, lätt

förkladd till grillmästare. (T.h.)

Mellan tuggorna beskådades och kommenterades de monumentala
konstruktionerna (Ovan och nästa sida)

Vi har ett par vackra utomhusbilder till,
men de behöver hela nästa sida,
så vi sticker emellan med fjärr-
maövreringsanläggningen, som
gör det möjligt att från SK0TM
på Tekniska museet köra en av

Kvarnbergets transceivrar.
Störningsnivån är betydligt
lägre här än på Djurgården.

(T.h.)



Antenner och master i luften. Antenndelar och mastsektioner på marken, skrot eller på väg upp?

SM0HBV Bengt, SM0W Teemu, ½ SM0YQF Pekka, baksidan av SM5UH Åke, SM0DZB Tore, SM5IQ Affe.

Förr i världen kallades radio för ”wireless”, konstigt nog.



När man söker sig inomhus är det första som möter en den
fräscha toaletten, som har ersatt det gamla utedasset som
senast målades 1982 (av SM5IQ förresten). Sedan hittar
man radiogrejor i ett fullfjädrat shack, ytterligare rum och
ett kök med elspis, braskamin, soffa, bekväma stolar, bord
och en våningssäng för övernattande testkörares avlösning.

I köket stod f. grillmästaren Kurt SM0UCC och serverade
kaffe och kaffebröd (nedan). Det var bara att ta för sig!

De som gjort det är XYL-SA0AUK Saga,
SA0AUK Gusten, jr op SM0RGH Anna (vår
ständiga Lucia) och XYL-SM0RGH Ludmila.

Här till vänster berättar värden på stället,
ordföranden i Kvarnbergsföreningen och i SSA,
SM0DZB Tore om verksamheten, och visar tydligen
hur korta våglängder man ibland jobbar med.

Och visst är det väl mysigt med braskamin!
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