
SSA Portabeltest höstomgången 16 augusti 2020

LC1P/P
Testen ble kjørt fra vakre Engerdal i totalt støyfrie omgivelser.
0,9 watt fra Elecraft KX-3 og en hjemmelaget EFHW antenne 80-10meter med 49:1 balun 



LA8OKA/P

http://arcticpeak.blogspot.com/2020/08/ssa-portabeltest-fra-romeriksasen.html

LB1LG/P

Da var det klart for høstomgangens portabeltest. Nytt QTH i Romeriksåsen ca. 10km vest for Oslo 
Lufthavn, Gardermoen.

Det viste seg at en annen radioamatør LA8OKA hadde QTH ganske nært i samme lokator, skogen 
er mindre enn det en tror J
I disse koronatider er det merkbart mindre flytrafikk som normalt har innflygning over åsen.
 
Antenne er samme som før, en trap-dipol 80-40-20m montert like ved telt, 20m kabel til en 1:1 
balun i matepunktet som er montert på medbrakt 10m Sotabeam mast.
 
Radio Yaesu FT817 er nedjustert slik at  effekt på «low 2» er under 1W, og en slipper derved å sette 
effekt på laveste trinn 0,5w for å kunne kjøre klasse muliti 04. Standard mikrofon MH31 er noe 
slapp i modulasjonen og erstattet med BX-184 byggesett fra Tyske Funkamatør. I tillegg til 
innbygget «voice keyer» er bonus noe skarpere modulasjon. Jeg fikk noe lavere signarapporter en 
forventet. En effektmåling i ettertid viste at jeg ved tale lå på ca. 0,6W som kanskje forklarer noe. 
Greit å ha noen forbedringsprosjekter J
 
Det var uvanlig lite støy i mottaker at jeg nesten trodde noe var feil, viser bare virkningen det 
innebygget audiofilter fra Sotabeam som gir merkbar bedre signal/støy forhold på mottaker. Slipper 
en QRN/QRM var stort sett alle hørbare med. 5 rapport selv uten utslag på ett litt tregt S-meter.
 
Radioforholdene var litt forskjellig fra før, jeg opplevde sterkere mottak på flere «lokale» stasjoner 
på 40m sammenlignet med 80m.
Selv om jeg ikke hørte mange faste stasjoner er det fint at de har mulighetene til å svare portable 
stasjoner. Eneste er at de burde være maks effekt på de, eksempel 100w siden det kan bli noe 
«splatter» som er hørbart i områder med lite støy.
 
Takk for en hyggelig konkurranse, flott at det kanskje er flere med en i fjor. på
Takk til alle portabelstasjoner som var tålmodig med få igjennom min rapport. Den faste stasjonen i 
Stockholm hørte meg med S9 på 40m  noe som var overraskende bra.



SA5QED/P

Här kommer min logg från helgens portabeltest. Min andra. Förra året fick jag ihop 3 QSO:n och i 
år "hela" 19.

Lärorikt och kul.

73 de David SA5QED 

Två foton från QTH på Ön strax söder om Hedesunda. 

SM0JZT/P

Jättekul att vara med även om det var trångt på banden med annan aktivitet och att jag hade en 
ganska hög noisenivå där jag var.

 
Bästa hälsningar / Best regards
Tilman D. Thulesius  SM0JZT 



LB4FH/P
 
Her er min logg fra SMP-testen i dag. Aktiverte fra SOTA LA/RL-107 Store Skykula med 4 watt og
inverted wee. 
Ikke så spreke forhold på 80 og 40 meter, men jeg er nok litt for lang vest for å få veldig mange 
QSO'er.

73 de LB4FH / Kjetil 

SA4CFP/P

Station: Elecraft KX3                                                                                                             
Antenn: Ändmatad Windom dipol för 80 och 40m, eget bygge.  Höjd – 5-7m                                     
 Läge: Vid sjön ”Gäsjön” , 5- 20m ifrån strandkanten .



SM3KDR/P

FT-817ND, LDG-Z-817 tuner, internal Li-Ion acc and headset from HEIL Traveller
                                                                              
 1/2l Hertz Dipole by ”1000DL”, approx. 9 mgl.                                 
                                                                              
                                                                                      
  Ett QSQ med reservstationen FT-897, same HEIL Traveller Supplied by ATV Lead-Acid battery 
and Hertz Dipole – but no more sucess :-)

LA4PGA/P

 Opererte fra Gråøya i Oslofjorden, LAFF 0545. Benyttet FT817 og LW antenne helt i vannkanten. 
Høy temperatur og lettsyet vær ga fine operatørforhod

LC8C/P

Ble ikke mange i loggen denne gangen da jeg hadde med familien på båttur og vi måtte 
haste videre fikk kjørt aktivt i ca 2 timer. QTH er Oustøya på en øy i Oslofjorden. Flott 
overskyet vær ca 20 grader i luften og vindstille, perfekt for portabeltest. Brukte en KX3, og
dipole fra sotabeam. 
Takk for testen.

73 de la8fta/lc8c,
Bill 

LB8IH/P

817/3W, Zepp di-pol inv.V



SM5BXC/P

Deltog i testen 16 aug. På grund av det varma och fina vädret letade jag upp en plats med skugga 
från en stor ek som också fick bli fäste för min trådantenn. Körde med en lånad radio IC-7000 som 
jag hade lite svårt att hantera men några kontakter blev det. Körde med 100 W vågade ej att ändra 
något på radion. Alla kontakter på SSB.
73 de SM5BXC Karl-Axel 



SK0MM/P

Vi i SK0MM (SM0JLZ och SM5FXK) körde för första gången Portabeltesten.
En jättekul erfarenhet och perfekt väder att sitta ute!
Vi fick blodad tand och kommer att satsa på fler portabelaktiviteter.

SM5OUU/P

FT-817, G5RV, 12Ah batteri
Jag vaknade senare än jag hade tänkt. Jag åkte hemifrån senare än jag hade tänkt. 
Antennuppsättningen tog längre tid än jag hade tänkt. Jag blev stressad, antennen trasslade sig. Det 
var kaos. Jag kom igång tjugo över 9. Lärdom för framtiden: sätt upp antennen kvällen innan.
Närmaste naturreservat med parkeringsplats ligger vid Brotorpsbadet i Vårsta. Även om jag satt på 
en avskiljd plats en bit in i skogen kunde jag höra de badande under hela testen.



Jag satsade på ett naturreservat den här gången, mest p.g.a. den nya regeln med fix-stationer som 
jag trodde skulle innebära att alla naturreservatsjägare skulle jaga portabla stationer. Det visade sig 
att det inte var så många som tänkte så. De fix-stationer jag körde var inte naturreservatjägare. Efter
testen körde jag 24 QSO till från naturreservatet. Jag satte mig i skuggan men framåt 11 så kom 
solen fram och träffade mina ben och smälte osten på mina mackor. Jag var för upptagen av testen 
för att flytta mig så jag skyddade hjälpligt riggen från att bli för varm och vid 12 så blev det skugga 
igen. Lärdom till nästa gång: sätt på solkräm på benen innan testen börjar.

SM3LWP/P

Var uppe i brorsans stuga i Nysätern, 3mil från Hede ruta JP62. Vi var där hela helgen 
och satt upp en ny elcentral och kopplade lite el. Blev inte så mycket aktivitet på testen 
utan jag fick jobba istället men körde 30st stationer iallafall.Fint ställe på fjället och inga störningar.



SA0BBO/P

Yaesu 817 nd RWR: 2,5 W
Ant: endfed longwire antenna, 10-80m

SK2AU/P

Very warm in the sun, many stations on CW,  alot less on SSB, all in all, a good day.



SK6HD/P

Trivsamt att sitta ute med ett partytält som solskydd. Dubbeldipolen för 80 och 40 fungerade 
utmärkt som vanligt.

73 de Fredy / SM6FKF

SK7AF/P
Ops sm7sms, sm7rme, sm7jcr, sm7fdo.
Mkr bra konds och tyvärr så körde vi multi 3 vilket var fel val denna 
gång..73

SJ3A/P

Som QTH denna gång valdes Lillvallens Fäbodvall, SM3MTQ Dans sommarstuga.
Rig: Kenwood TS 680-V Effekten neddragen till <4W mätt på en Daiwa SWR-meter.
Antenn G5RV, höjd ca 10 meter.
Vädret var soligt och mycket fint.
Vi grillade korv och fikade.



SM2EKA/P

SM0OEK/P
Våromgången var kylig medans höstomgången var både stekhet då det gäller väder och antalet QSO
som loggades.
For ut till Munsö en bit ut på Mälaröarna redan på lördag eftermiddag och slängde upp min Doublet
antenn mellan tre träd. Värmen var tryckande och natten i tältet blev nog den varmaste jag varit med
om. På söndag strax innan testen byggde jag ett solskydd för att slippa bli uttorkad och solbränd. 
Det visade sig vara ett klokt beslut och när testen började var det nästan 20 grader varmt.
Bägge banden levererade allt från OZ ända upp till SM2 men även LA och OH loggades. Klassen 
Fixed var nytt och jag blev uppkallad av 6 stycken. Det finns plats för fler i den klassen och hoppas 
att ryktet sprider sig om just den klassen.
Min ergonomi under testen var dålig då jag satt som en skräddare och efter fyra timmar så tog det 



sin stund att räta ut ryggen igen. Efter testen blev det uppfriskande dopp i Mälaren. En amatörradio 
vän kom förbi och hälsade på med en stor thermos kaffe.

QTH: Munsö, JO89SK
Rig: Elecraft KX3 <1Watt
Antenn: 2x19m Doublet med 450Ohm bandkabel
Paddel: Palm key Nano
Batteri: 12V, 12Ah
Antenntuner: ZM4



LA3NGA/P

Kul contest.
KX3 @ 4.8w, Batt: LiFePo4 7Ah
Ant: Inv V for 40m, LW 25m/5.3m counterpoise for alle bånd
Fisketur/blåbærtur med XYL, bra fiske, enda bedre med blåbær.
Sol fra skyfri himmel. (nesten)
Beste 73 de LA3NGA Henning



SM7M/P

Mitt portabel-QTH är ca 4 km utanför Bankeryd. Där har jag fått möjlighet att ha två dipoler för 
80/40 meter permanent uppsatta.

Ett toppenQTH som jag kan köra bil till. I närheten finns det ett antal vindskydd för övernattning 
och en vacker grillplats vid en mindre sjö.
Söndagsmorgonen bjöd på strålande väder, till och med fåglarna tycktes njuta, de var riktig konsert 
i skogen.
Stationen jag använde var min Electraft KX3:a justerad till 0,9 watts uteffekt.
Condsen på 80 kändes bra och det rullade på med stationer. Signalerna på 40 meter var ovanligt 
starka vid 10.tiden och framåt en stund, och jag kunde köra ett flertal stationer i närområdet. Men så
förändrades condsen helt och SM3 och SM2 hördes med 599 signaler.
Sammantaget, ett toppendag i skogen med radio , kaffe och fikabröd!
 
73 de Mats SM7BUA/ SM7M



SM5IMO/P

Jag körde från Hullboö i sjön Öljaren. Inledde dagen med en stärkande roddtur på 1 km. 
Antennuppsättningen gick bra och hade 36 stycken intresserade åskådare i form av får. Fina 
konditioner och bra aktivitet. Måste ha varit värmerekord för SMP. Jag var tvungen att svalka mig 
med ett dopp under testen.

Rig: K2 < 1W
Antenn: Dubbeldipol.

SM4EPR/P

Kul test med god aktivitet och goda conds. Skippet på 40 m varierade dock kraftigt.
De nya effektmultiplikatorerna var inte kända på alla håll, så det blev en del förvirring.
Jag körde med IC-703, inställd på 0,95 W. Antennen en hembyggd G5RV med "ringledning" i
stället för bandkabel. Den monterades som inverted V med mittpunkten 8 m upp i en glasfibermast.
Det gick förvånansvärt bra med låga effekten, bara vid ett QSO fick jag höja till 4 W.



SM6EQO/P

Varmt väder, klar himmel.

Gick upp på berget närmast där jag bor i Mölndal.

Lugnt och fridfullt och med en fin utsikt över Mölndals Stad.

Ovanligt hög aktivitet för att vara höstomgången.

Lite knasiga konditioner.

Verkade inte som jag nådde upp till SM2 på 40 meter.



SM5COP/P

SM5COP/P QTH Vid sjön Länna 10 km söder om Strängnäs. Där lades det ut ett robust träbord med
bänkar för ett par år sedan på en fin skogsglänta. Nu hade det vandaliserats och var bara spillror 
kvar. En del hade eldats upp och tyvärr även skräpats ner i skogspartiet med textilier och diverse 
annat! Alltför vanligt numera. Blev överraskad av 40 m när jag växlade från 80 m vid tiotiden. 
Enormt starka kortskipsignaler men konditionerna ändrades ganska snart och signaler på nära håll 
blev ohörbara. Liksom tidigare år lönade det sig att köra tiden ut. Även denna gång gav sista 15 
minuterna god utdelning med långväga signaler på 40 m. Körde FT-817 som faktiskt är en riktigt 
bra rig trots lite breda filter. Antenn var en dubbeldipol. Uteffektmätaren LP-100 visade 0,96 W. Ja, 
den har två decimaler! 

SM3ALW/P

Rig: Ten-Tec Argonaut
Ant. 2 x 20m dipole

OZ0B/P

Hejsan!
Min første deltagelse i denne test, great fun!!
Normalt set-up er 500W og PC log, så det var sjovt at køre næsten QRP med 10W og papir log. 
Jeg forsøger med under 5W næste gang.
Kørte testen fra min baghave med en 40/80 dipol i 10 meter teleskopmast. 
Håber at kommer lidt længere ud i naturen næste gang....
Rig Yaesu FT-757 + 12V batteri.
Vi ses til våren!
73 de Søren OZ0B / OZ1ISY





SM4ETE/P

Sol och varmt, en vacker Zepp (min första!) svävade högt över huvudet lyckligt uppsatt via 
haspelspö, Biltemas tunna flätade fisklina, en mutter som kastvikt och draglinor. Bra konditioner 
med många deltagare, jag började på 80, växlade till 40 och avslutade på 80. KX2 med 0,9W.

SM5CJW/P
Det här QTH använde jag i våras också. Den gången fick jag några cm hagel i kaffekoppen medan 
jag nu kunde njuta fullt ut i det vackra vädret i skuggan av en stor björk. Ett helt fantastiskt QTH 
mellan två sjöar. Min rig: KX3 matad från MC-batteri och en 35 m lång EFHW-antenn, uppsatt som
inv Vee över en 11 m Spiderbeammast. 13 stationer lyckades jag köra på båda banden. Många 
stationer igång och hyfsade konditioner

SM2SPG/P
Denna test kördes från gårdsplanen vid huset i Bredsel och innebar att fritidssignalen SM2SPG blev
luftad för första gången.

Utrustningen bestod av min KX3:a och en Linked dipole som jag inte har fått helt rätt på ännu.
Vid kommande besök i Norrbotten är tanken att det ska bli SMFF/WWFF-aktivitet.
73 de SM2SPG/Per



OH3KAV/P

This time I started the Portabeltest with my recent military surplus treasure a Southcom SC-130D, 
which gives about 10 watts out. Unfortunately there was something wrong with the radio, providing
somewhat bad CW sound and stopped working altogether after 3 QSOs.  So, I had to continue with 
my backup rig, the trusty old FT-817 with 2.5 W out. The weather was probably better than ever 
during the whole test. 
Rig: Southcom SC-130D (10 watts) and Yaesu FT-817 (2.5 watts)
Antenna: 80m dipole
QTH: Pulesjärvi, Tampere (KP21AO)

SM4SEF/P

En perfekt omgång, wx superskönt i skogen och inte en enda insekt som störde! Otroligt vad det 
kan gå bra på 80 m bara man fjärmar sig ett par hundra meter från civilisationens brusmattor! 0,9 W
funkar bra med en ändmatad windom på max 3 m höjd.

Skönt med rehabilitering efter vårens fiasko där den vikarierande HW8 vägrade samarbeta.
Rig denna gång, nyservad KX3.
72/Bosse



SM2FOB/P

QTH var Sävasts fäbodar i Boden. Det ligger en bra bit in i skogen. Störnivån var ohörbar :-) 
Antennen var en livbåtsantenn som i utdraget läge blir ca 8 m lång. Ihopskjuten är den bara ca 50 
cm. Uteffekten från KX3:an var neddragen till 0.9 W. En härlig myggbefriad och solig dag. Blev 
inte mycket kört. Varvade med fågelskådning.

73 Kjelle, SM2FOB

SA3IEI/P

QRP LABS QCXp

PWR: 3W

ANT 40 m EFHV

Riktigt trevligt första CW contest



SK5AS/P

SM5DK & SM5ATP vid Roxens strand ca 15 km S Linköping JO78TL med signalen SK5AS/p.

Rig: IC7200 OUT: 4,5 W Ant: stegmatad dipol, Match: MFJ-974H

Op´s anlände kl 08 vid behaglig temp 18 C. Dipol 2x26 m upp ca 7-10 m.

Bärlinor sattes upp kvällen innan, så bara att haka på och köra. Trodde vi. Nu inträffade det som 
inte fick hända. Fladdrande swr och allmänt svårt att stämma av. Vi hade tagit med en parasoll som 
skydd mot förväntat stark sol. Stegen som matade dipolen lades över parasollen för att komma upp 
över ansiktshöjd ifall några nyfikna besökare skulle gästa oss. Några badgäster anlände längre fram 
på dagen, men de höll sig till stranden och ingen var intresserad av vad vi höll på med.

Med 1 (en !) minut kvar till teststart fixade vi problemet. Parasollens tygkalott bars upp av metall !! 
Både i spridarna och maströret. Det såg ut att vara av plast, så inte hade vi väntat oss problem pga 
detta ! Stegen försågs med en plastpåse så att ev passerande skulle se den. Vi körde igång. Bra 
hålligång på 80 m och några qso avverkades i snabb takt. 40 m öppnade för närkontakt lite tidigar 
än som vi vant oss med vid tidigare SMP. Tempen steg i takt med solen och parasollen kom till 
nytta. Tyvärr försvårade den fotograferingen. Halva motivet i skugga och andra halvan i sol. Inte ett 
moln på himlen. Vid testens slut låg tempen runt 30 grader och felslagningarna på nyckeln kom 
tätare. Sista qso kördes prick 1 minut före deadline 1300. Det blev totalt 56 qso (25x80 + 31x40).

I efterhand upptäcktes 2 dubletter, men de fick stå kvar i loggen och loggrättaren fixar nog det. 
Dessutom vet vi ju inte vilken av dem motstationen tänker avlägsna! Efter testen körde DK några 
qso för dem som samlar på sjöar innan vi bröt lägret.

Vår senaste SMP var i maj 2018 från samma qth. Tyvärr försvann vår logg och bilder från 
SM3CER's hantering när uppdraget överfördes till SSA.





SL0CB/4/P

Favorit i repris: KX3 + G5RV samt fint väder och god korv.

SI6T

Hade planer på att sticka ner till bryggan och köra som i våras, men upptäckte till min fasa före 
avfärd att jag inte hade något lämpligt batteri, då det säckat ihop som jag använt till portabla 
aktiviteter och som reservkraft.
Ville heller inte behöva starta bilen för laddning av dess batteri på stranden där folk skulle vara för 
att bada under dagen.
Därför blev jag glad över att kunna vara med i den nya klassen “Fixed” och började göra i ordning 
för det.
Inte så snabbt och enkelt som jag trodde... (som vanligt). Ville passa på att logga i min bärbara dator
direkt i stället för efterinmatning, vilket innebar en hel del tid till att ladda ner och konfigurera 
Log4U som jag annars använder i shackets dator.
Nåväl, kul i alla fall att kunna vara med och köra lite i denna mycket trevliga aktivitet!
 
Körde FT-817, 0,5W och en G5RV.
 

73, SI6T – SM6LZQ, Thorbjörn



SK5A

Jag är inte säker men jag tror att detta var första gången sedan sent 70-tal (eller möjligen tidigt 80-
tal) som jag deltog i portabeltesten. Hyfsad aktivitet och fantastiska signaler från LA. Flera av dem 
körde 0,9W men lyckades ändå slå min S-meter med häpnad. Tack alla - en riktigt rolig test.

SF5M

Eftersom det var sista dagen på sommarlovet för tjejerna fanns det inte riktigt urymme i 
familjeflexen för att ge sig ut i naturen och köra /P. Som tur är gick det ju att vara med ändå, med 
fast station: IC-7300 och 100 watt ut i ändmatad tråd i trädgården. Tyvärr är ju brusmattan på en 
helt annan nivå här hemma, jämfört med i skogen. Kanske därför blev det också CW till största 
delen, men det är ju bara skoj (och nyttig träning för mitt otränade öra).

73 de SF5M / SM5SYO


