Kommentarer SSA Portabeltest höstomgången 22 maj 2022

LC1P/P
Dessverre til tider svært dårlige forhold på 80 meter, noe bedre på 40 meter innimellom.
Testen ble kjørt fra JP51XX som ligger i Engerdal, tett på Femund. Været var bra så det
ble en fin utedag med mye moro.
Utstyret denne gang var Icom IC-705 med 0,9 watt ut i hjemmelagede antenner: vertikal
for 40 meter, W3DZZ dipol og EFHW 10-80 med 49:1 balun.
Krysser fingrene for bedre forhold og flere deltagere i august :)

LC5L/P

Det er fra SOTA LA/RL-011 Bjørndalsfjellet

LA6OK/P
Endelig kom årets første SMP test.
Turen gikk til samme topp som tidligere. Enebakk Viken.
Kjørte med multi 04. 0.9 watt
Utstyret var Icom 705 og "Grefsen8010" Produsert av LA1DSA
Det startet bra på 80m, men forholdene ble noe ustabile etter hvert til å dø helt ut.
Gikk så over på 40m og kjørte noen fine kontakter der på tampen.
Ikke så mange stasjoner i loggen som i tidligere SMP tester.
Men artig lell :-)
73 de LA6OK

LA4GMA/P
Kjørte med en Icom Ic-705 og en W3DZZ antenne som var spent opp mellom 2 trær for
anledningen.
Kjørte 0,9 watt på alle kontakter.
Mvh
Stian Punnerud
LA4GMA Portabel.

LA1TPA/P
Kjørte testen fra bobil i Siljan kommune i Telemark. Deltok bare de første 2,5 timene.
Rig: Elecraft K3 @ 900 mW
Ant: W3DZZ @ 6m
Batt: 12V/73Ah
73! Mads, la1tpa

LB1LG/P
Årets deltakelse ble kjørt fra Nordmarka i Oslo. Ca. 45 min kjøretur og 30 minutter ELSykkeltur. QTH er for meg nytt for året, jeg dro opp kvelden før og overnattet i telt. Brukte
kvelden til å rigget opp min selvlaget portabel W3DZZ antenne på 7m Sotabeam mast
støttet opp med 4 punkts bardunering. Radioen som ble benyttes var som mange ganger
før FT817 nedjustert til 0,9 Watt slik at det var mulig å kjøre 04 multiplikator.
Radioforholdene var meldt såpass dårlig at jeg også planla QSOer med ca. 4W
sendereffekt, multiplikator 03. Radioens maks effekt er nedjustert til ca. 4W etter erfaring
fra i fjor hvor jeg kjørte 2,5 W for å ligge under 5W.
Når jeg skulle teste radioen om kvelden oppdaget jeg mekaniske lyder inne radioen. Fant
da fram sykkelverktøyet og åpnet dekslene og fant en støydempeplate som lå løs. Etter
teipet den på plass virket den heldigvis som normalt, men om morgen var det ingen lyd,
men utslag på S-meter. Ny runde med sjekk, til slutt fant jeg ut at det var en meny
innstilling som sannsynligvis var problemet, uansett radioen virket.
Sånn ca. 20 min forsinket var jeg QRV.
Radioforholdene var utfordrende med svake signaler på 80 meter. 40 meter noe bedre,
men mer QSB slik at jeg valgte å gå opp med effekten. Værforholdene var ustabilt slik at
jeg underveis i testen måtte flytte inn i mitt lille 1-manns telt. Utfordringer som løses er noe

som krydrer en artig Contest som en gjerne deltar på flere ganger. Min Yaesu FT-817 får
derimot ett nytt liv hjemme som min mulighet for SSB kontakter på VHF og USB.
Takk til alle som jeg fikk kontakt med, og alle de som jeg kanskje hører neste gang.
73 de LB1LG – Ronny

LA1K/P
Vi hadde ikke helt hellet med oss på forholdene, men turen var kjekk allikevel med mange
nyopptatte og interesserte skuelystne! Sjekk bloggpost på nettsiden vår la1k.no
73 de LB5PI, Sondre V.

LB5DI/P
Alltid gøy å kjøreportabeltest, men burde vært litt bedre forberedt da jeg manglet to
bokstaver på lokatoren min. Forholdene begynte godt, men ble mer utfordrene etterhvert.
Uansett en veldig fin radio dag.
Takk for en fin test.
73, LB5DI

OG8C/P
We enjoyed the contest a lot after a few years of QRT from this event. Thanks for the
organizers and participants!
Rig: Elecraft K-1
Ant: double band dipole
PWR Out: 0.9 Watts
Power supply: 12V battery
Location: Isoniemi vuokratupa, https://www.luontoon.fi/isoniemivuokratupa

OH3KAV/P

This time I operated from Savonlinna (Nyslott) in eastern Finland. Weather was quite
nice, but there was no propagation on 80m at all. I heard one SM1 station on 80m,
but no qso. Nice signals on 40 m, though.
QTH: Moinsalmi, KP41NS
Rig: Yaesu FT-817, running 4 watts
Ant: Inv-V 80 m dipole
Power supply: 12 V 80 Ah leisure battery
Vi hörs igen i Augusti!

OZ0B/P
1 watt output. Eller helt præcist 0,9 watt målt på Bird'en. Det var hvad det kunne blive til
denne gang. Jeg havde lovet mig selv at prøve at køre virkelig low power denne gang og
det gik ganske fint.
Alle de stationer jeg kunne høre, kunne jeg kalde op uden problemer. God fornemmelse.
Set up var ”det sædvanlige” FT-817 + 40/80m trap dipol ophængt i 10m høj glasfibermast i
min baghave. Havde fået installeret 500Hz CW filter i radioen – det var jo en fornøjelse.
PC og radioen kørte naturligvis på batteri og det hele var placeret i mit shelter / bålplads.
Ingen forhold på 80m så det blev næsten udelukkende 40m kontakter denne gang.
Jeg kørte udelukkende SM på nær en enkelt LA i slutningen af testen. Afstande er 300-900
km og jeg kunne se på Reverse Beacon at jeg kom ud til det meste af Nord EU.

73
Søren OZ0B / P

OZ4WWFF/P

Så var det igen tid til en omgang SMP. Jeg havde i forvejen været ude og
kikket på lokationen, som jeg ikke har kørt fra før. Det ligger i
OZFF-0123, 10 meter fra Øresund, med udsigt til Kullen.
Jeg var klar med opsætningen i god tid , og kørte rundt på 80m & 40m for
at høre om der var nogen aktivitet, og det eneste jeg hørte var nogle

SP-WWFF stationer. Klokken slog 7 UTC, og jeg prøvede at kalde med OU8A,
men der skete ikke noget hverken på 80m eller 40m. ØV..... For at få
tiden til at gå kørte jeg lidt WWFF med OZ4WWFF/P , hvilket heller ikke
var den store succes :-( .
Så fandt jeg LA1K/P, og satte effekten ned til 10W og fik ham kørt,
lidt efter LC5L/P og så var der gang i testen.
Jeg hørte en SL7 der havde en meget komplex QSO-teknik: Da han havde
fået mit Call sagde han QSY, forsvandt fra frekvensen og jeg fandt han
aldrig igen....

Tak får en næsten for stille test - jeg håber at næste omgang bliver bedre
vy 73 de
5p0o, Steen

SF1Z/P
Järnsläpp på morgonen - glömde datorn hemma så det blev papper :D
73, Jens

SM4OEK/P
I år körde jag portabeltesten precis intill Siljan i Dalarna. Det var också första gången att
köra portabeltesten utanför Stockholms trakten.
På lördag eftermiddag hängde jag upp antenn och provade sedan att stämma av utan
några problem. Nöjd och väl förberedd inför morgondagens tävling åkte jag sedan tillbaka
till sommar QTH.
Söndagmorgon inleddes vindstilla och med lätt molnighet. På plats igen kopplade jag in
radio radio och annat några minuter innan start. Efter mindre än tio minuter hade jag både
SK2AU/P och SM2EKA/P i loggen på 80m. Fortsatte sedan ropa ömsom jaga stationer
och blev kvar på 80m i nästan 2 timmar innan jag gick över till 40m. Efter ett kort CQ kom
både OZ0B/P samt OG8C/P som blev mitt längsta QSO avstånd. Då det går fler tester
samtidigt på 40m fick man leta efter andra SMP. Konditionerna var överlag bra på bägge
banden. Vid några tillfällen skiftade jag band men lyckades inte hitta någon ny att köra. Vis
av erfarenhet från tidigare år måste man köra ända in i kaklet och dom sista tio minutrarna
loggades så två QSO.
Under testen sprack himlen upp och solen värmde. Fick även besök av Matti, SM4YWZ,
och lite senare kom Arne vars fina bord jag fick låna under testen.
QTH: JP70IW, Fudal
Rig: Lab599 <1 WattBatteri: LiPo 5Ah
Antenn: 2x20m med 450 Ohm bandkabel
ATU: ZM-4
Logg: Papper och penna

SM0IHR/P
Rig FT-817 och Windomantenn up ca 7m.
Trodde jag skulle få upp antennen högre, men det ville sig inte, trots att jag tog med en
liten stege för att få lite bättre fart på kastlodet.
Mvh Anders/SM0IHR

SA0AQT/P
QTH Brännströms Naturreservat SMFF 4192.
FT-817 med 0,5W
EFHW antenn.
Gjorde några försök på ssb men utan lycka, cw gick desto bättre så det fick bli cw klassen.

SM2EKA/P
I husbilen i Ramselefors. Tyvärr störningar på 80m emellanåt. INTE från bilen! Helt OK
väder. Dock dålig konds på 80m. 53 år sedan min första SMP :-) /Rune SM2EKA

SM0FPR/P
KUL ÖVNING.. KX-2 (4,8W) OCH EFHW FUNKADE GANSKA BRA
HADE GLÖMT ÄNDLINORNA TILL EFHW'N MEN DET FANNS ETT STADIGT BORD AV
PLAST FÖR ENA ÄNDEN
ANDRA ÄNDEN FÄSTE JAG I EN UPPHITTAD PLOGPINNE SOM DREVS NER I
SANDSTRANDEN.
KÖRDE FRÅN SMFF-1494, MARUM'S NATURRESERVAT SOM LIGGER PÅ BJÖRKÖ
CA. 1 TIMMES BILFÄRD FRÅN HEMMA QTH.
DATORN GAV UPP EFTER CA 1 TIMME SÅ DET BLEV ATT LOGGA PÅ DET
TRADITIONELLA SÄTTET. BLEV NÅGRA SOTA(HB9) OCH WWFF(HA & SM) QSO'N
INBLANDANDE I TESTEN.
NÄSTA GÅNG SKALL JAG SE TILL ATT HA BACKUP POWER FÖR DATORN - LESSON
LEARNT.

SM5CJW/P
En underbar dag vid den vackra Östra Skälsjön i Skinnskatteberg. Vindstilla och solsken.
Ca 15 grader varmt - perfekt! Jag körde med MC-batteri KX3 och EFHW-8010, uppsatt
som inv V med hjälp av 12 m Spiderbeammast. Kanske inte de bästa konditioner men
ändå rätt OK tack vare många aktiva i testen. På 40 m var det konkurrens med andra
tester. Jag var helt ensam - inga vandrare på Bruksleden och inga bilar på lilla grusvägen.
Bara fågelsång!!

SM5EIE/P
Hade vinteroverallen på mig i starten, men efter en timma bröt solen igenom, så den åkte
av.
Efter en stund gick tröjan samma väg, det blev svettigt ändå.
Inte lätt att sända CW med myror krypande på armar och händer!
Riggen var QCX-mini en för 80 och en för 40 meter
Antennen inverted V med trådar för 40 & 80m
Det blev 50 QSOn varav 20 stycken på 80 meter och resten på 40
Inte en enda OH-station!
SM5EIE/P Gunnar

SM0GNS/P
ATS-4, 4 watt
Antenn: Dubbelzepp ca. 2x20m med 300 ohms bandkabel

SA7CND/P
Detta var min första portabelkörning med en glasfibermast från dx-wire och en
hemmagjord doublet. Jag satt vi en badplats en kilometer hemifrån med en IC706-IIg +
tuner och körde under 20W. Efterhand kom trafiken igång på 80m och sen 40m, och det
blev ca 30 QSO. Vi var många som körde med låg effekt, och en del QSO kunde inte
fullföljas då de stördes ut av DX-stationer. Det blev en trevlig aktivitet med CW och kaffe,
ingen dum kombination.

SM6DHF/P
Eftersom jag hade problem vid portabelkörning i veckan från Hjo
så riggade jag upp allt hemma i trädgården för att kontrollera att
prylarna fungerade.
Riggen en Xiegu G90 inställd på 4 watt och antennen en 37m lw som
matades via en 9:1 unun.
Spänningsmatning via ett 64aH båtbatteri!
Antennuppsättning som vid körning från SMFF dvs början på antennen gick
upp i en glasfibermast c:a 5m och slopade sedan ner
till ung 2m höjd över marken med tråden upphängd via trädgrenar.
Motvikt 17m tråd.
Inte alls optimalt för att köra QRP, för jag hade extremt svårt att höra
de svaga stationerna och
hade nog haft bättre lycka med en dipol eller inv.vee högt upp i träden.
Körde bara ungefär halva testen men det var skönt i förmiddagssolen!
73 Göran SM6DHF/P

SM4ETE/P
Vackert väder och hyfsade konditioner, antennuppsättningen tog sin tid eftersom kastspö
och draglinor ALLTID fastnar någonstans men till slut så seglade min ändmatade Zepp
vackert till väders och min KX2 med 0,9 watt stämde av snyggt och prydligt. Det elstängsel
som syns i bild knäppte var 6-e sekund men det tog noice blankern hand om. Tyvärr kunde
jag bara delta den första timmen.
/Christer

SI6T/P
Mycket besvärliga förhållanden med störningar och svaga signaler, vilket gjorde att jag
efter tre QSO på 80 meter med 0,5 Watt och FD-4 på låg höjd gav upp
portabelkörandet vid 11-tiden och tog mig till shacket för att få bättre antenn. Där
lyckades jag kämpa igenom ytterligare åtta QSO. Då cirka fyra Watt med IC-7300
och G5RV. Mycket noise och svaga signaler.
73 de Thorbjörn
SI6T – SM6LZQ

SK3BG/P
Dåliga conds vid starten men det bättrade på sig.

SK1BL/P
QTH Hangrebods fiskeläge vid Gothemskusten, östra SM1.

SM0VCG/P
Sen start som vanligt. Efter ca tre-kvarts MC-körning hemifrån så sattes min enkla antenn
upp i strandkanten. Några extra radialer och närheten till vattnet gjorde förmodligen att
denna plats fungerade lite bättre än mina tidigare försök.
Men nästa gång får det bli trådantenn igen – med böket att få upp den på lite höjd. Jag får
skaffa en glasfibermast som kan tas med på MC.
Radio: Discovery TX-500
Tuner: Elecraft T1
Antenn: Chameleon MPAS 2.0 vertikal med extender
Transportmedel: BMW R80 GS
73, SM0VCG, Lasse

SA3MSA/P
Gemensam aktivitet vid Fältjägarstugan strax utanför Östersund en väldigt fin vårdag i maj
2022. Sol & vårvärme och ingen blåst. Och viktigast av allt inga störningar och väldigt lågt
brus. Lokalt QRM då vi var på samma plats men mycket trevligare att kunna dricka lite
kaffe ihop :-)

SA5NIK/P
Efter ett sent beslut, kvällen innan testen, packades väskan med lämpliga och olämpliga
prylar. Som nybliven amatör var det premiär för portabelt så vissa nybörjarmisstag vara att
räkna med. Hade inga planer på att vara QRV vid testens början utan det fick ta den tid
tog. Dels skulle hela den morgontrötta familjen med och dels så bestod antennen, än så
länge, av en rulle begagnad robotgräsklippar-avgränsningskabel i okänd längd och den
UNUN jag byggt ett par veckor tidigare, för att ha hemma på tomten. När vi lämnade
garageuppfarten hade testen precis börjat och när antennen tillslut var i ungefär rätt längd
och uppkastad i några träd, hade den pågått i två timmar. Jag hade nu en EFHW till mitt
förfogande och två timmar framför mig vid radion, vilket i slutändan gav 7 QSOn. Främst
på 40 m och från Norge men även Sverige och Danmark.
På morgonen, innan frukost, hade jag fått den briljanta idén att ladda mitt externa batteri
lite extra medan jag åt. Det resulterade givetvis i att batteriet aldrig letade sig tillbaka till
ryggsäcken igen och jag fick klara mig på det interna batteriet i Xiegu X6100. Fördelen
med det var att jag aldrig behövde fundera på vilken multipel jag skulle satsa på utan det
blev 03. Med externt batteri hade 10W varit möjligt och det hade nog behövts för att lyckas
med vissa QSOn. Det interna batteriet räckte precis i de två timmarna så det gjorde inget
att jag kom igång sent. Vädret var kanon och det var fantastiskt att höra hur brusfritt det
kan vara när man kommer bort från sitt villakvarter i Linköping.

SA3NJP/P
Gemensam aktivitet vid Fältjägarstugan strax utanför Östersund en väldigt fin vårdag i maj
2022. Sol & vårvärme och ingen blåst. Och viktigast av allt inga störningar och väldigt lågt
brus. Lokalt QRM då vi var på samma plats men mycket trevligare att kunna dricka lite
kaffe ihop :-)

SA0IOS/P
Min första och lilla log, dock jättekul att sitta ute på ett "berg" och köra radio.
Detta kommer jag göra igen :-)

SE5M/P
IC-705 10W Inv Dipole@7m & PAC-12 Vertical
Usla konditioner på 80 m och mediokert på 40 m. Men det var väl lika för alla... Vädret blev
desto bättre och jag fick testa min nya 40 m nano dipol i inverterat V-läge. Och ett norskt
QSO med min PAC-12-vertikal.
Två foton från Aspnäs Gårdskyrka:

SA3PJN/P
Gemensam aktivitet vid Fältjägarstugan strax utanför Östersund en väldigt fin vårdag i maj
2022. Sol & vårvärme och ingen blåst. Och viktigast av allt inga störningar och väldigt lågt
brus. Lokalt QRM då vi var på samma plats men mycket trevligare att kunna dricka lite
kaffe ihop :-)

SA6RTD/P
Som Rookie har man mycket att lära, så genom Contest och tester får man lära sig den
hårda vägen.
Antennen är en 2x19m dipol som NVIS. Blev inte många QSO, men erfarenheten att
upprätta sambandet övas ju :)
Tack SSA för ert engagemang!!
73 de SA6RTD Rolf

SA4BLN/P
Det blev inte många kontakter denna gång, men 200 procent mer än förra våren då jag
stapplade omkring med ond rygg och blev klar lagom till sista timmen. Då visade det sig
att det var fel på antenn kabeln.... Det blev grillade hamburgare i alla fall.
Mvh Magnus SA4BLN
5 Watt via dipolanten några få meter upp på 80 meter
5 Watt via en EZ-Military antenna från Alpha Antennas på 40 meter
Radio Yaesu FT-991

SL7ZZG/P
Tidvis svårkört, kondsen var inte superbra, och på 40M kom det bredbandig störning som
höll i sig några minuter i taget!

SK0MM/P
Full size G5RV
Rig: XIEGU X6100
QTH: Tveta

SK7A/P
80M band mycket dåliga conds.
40M Bra med lokalstörning på 59+ periodiskt. Uppehållsväder men ganska kallt, kaffe och
mackor satt bra. Senare började en OH-test och då var det omöjligy att köra vidare på
40M.

SM3LWP/P
Tänkte åka upp till Stugan i Härjedalen och köra SMP men väntade till helgen efter för då
blev man ju ledig 2 dagar till.
Bra fart på bandet och det gick faktiskt ganska bra på 40m också.
Radion var en IC-703 och antennen en Hari W3DZZ

SM5FNU/P
Samma plats som tidigare år vid sidan om en smal skogsväg 85 m.ö.h. 17 grader varmt
och sol med grönska och fågelkvitter. Samma höga och fina tall fick åter tjänstgöra som
antennträd för windomantennen. Hade bildörren mestadels öppen men fick faktiskt stänga
den en stund under testen då göken som satt i närheten QRM:ade.

SE6U/P
Ägnade större delen av lördagen åt att sätta upp en full size delta loop för 80 meter och
använde denna på portabeltesten. Inte den enklaste antennen att sätta upp för
portabelbruk ibland tallarna, men den gick bra och skall förstärkas för att sedan bli
permanent. Körde med KX3 med 4watt och min 4 ampere NiMH acc visade inga tecken på
att ta slut på 4 timmar. Imponerande signalstyrkor från majoriteten som körde effektklass
4. Det känns nostalgiskt med så mycket aktivitet med rimliga effekter (och papperslogg)
med operatörer som ändå hör tack vare låga brusnivåer. I vanliga fall får man inte många
QSO med 4 watt och än mindre med under 1 watt som de flesta körde med. Dessutom i
måttlig CW-takt som gjorde det väldigt avkopplande. Alltid lika lärorikt att bära ut radion i
skogen och få igång allt som vanligt lite för sent.
73 de SM6KNL SE6U/P Lennart

SM3LVB/P
Gemensam aktivitet vid Fältjägarstugan strax utanför Östersund en väldigt fin vårdag i maj
2022. Sol & vårvärme och ingen blåst. Och viktigast av allt inga störningar och väldigt lågt
brus. Lokalt QRM då vi var på samma plats men mycket trevligare att kunna dricka lite
kaffe ihop :-)

SM3LXI/P
Gemensam aktivitet vid Fältjägarstugan strax utanför Östersund en väldigt fin vårdag i maj
2022. Sol & vårvärme och ingen blåst. Och viktigast av allt inga störningar och väldigt lågt
brus. Lokalt QRM då vi var på samma plats men mycket trevligare att kunna dricka lite
kaffe ihop :-)

SK2AU/P
Fint väder, hyfsade konditioner. Lyckad test

SJ3A/P
Delsbo Radioklubb deltog i SSA portabeltest med contest signal SJ3A.
Platsen var på Delsbo Forngård, QTH Locator JP81GT
Operatörer på plats
Hans Olofsson SM3OMO, Arne Eurén SM3IUA ochDan Andersson SM3MTQ
Samt besökare SM3BIX Jan Sterner
Förutom Radioaktivitet så pågick en massa grillande och kaffedrickande.
Vädret var bra på morgonen med sol och växlande molnighet men vid 11-tiden började det
att blåsa kallt och det höll i sig resten av dagen.
Tråkigt nog hade vi en konstant störning på både 80 och 40 meter.
Ett surrande som påverkade i huvudsak körning av SSB med signalstyrka på mellan S5
och S7.
Tack för alla kontakter och lycka till i testen önskar Delsbo Radioklubb

SM3DFM
Hej det var roligt att vara med på en kant som fixed. Effekt 19,9 W med en IC7300 och en 2 x 20 m dipol. Jag hade inte läst på reglerna utan fick för mig att
det skulle vara löpnummer också. Ledsen för detta.
Loggen är säkert full av fel. Min förmåga att läsa CW är lika bra som när jag tog
mitt första klass telegrafistcert 1965, antagligen bättre! Men jag har lite svårt att
koncentrera mig när jag loggar. Och så har jag blivit bortskämd och tillvand vid
att datorn sköter detta när man kör FT8.
73
SM5DFM (SM3DFM)

SF5M
Här kommer en blygsam logg från våromgången. Till hösten måste jag ta
mig ut i naturen istället.
73 de SM5SYO (SF5M)

SM5IMO/P
Efter en del velande blev det till slut att ta båten till mitt traditionella portabel-QTH på
Hullboö i sjön Öljaren. Med på turen fick jag sällskap av Bedlingtonterriern Cosmo.
Började antennuppsättnigen i god tid men lyckades med konststycket att sätta fast ett
kastlod (33cl PET-flaska) i ett träd. Detta har aldrig hänt mig tidigare. Antennen (dubbeldipol) kom på plats i tid till att testen startade.
Var premiär med en ny rig, Elecraft KX2. Signalstyrkorna på 80 var lägre än normalt men
det gick bra att köra ändå även om de riktigt långväga kontakterna uteblev. 40 började
med långväga kontakter men efter någon timma ändrade sig bandet och det gick utmärkt
att köra även närliggande stationer.
Lokala QRM tillstötte i form av 40 får som betar på ön och dom var mycket intresserade av
hunden Cosmo så så det blev stundtals tumult och jag fick avbryta radiokörandet vid flera
tillfällen för att sära dom åt.
Vädret var utmärkt och det gick bra att sitta i t-shirt. Måste ha varit den varmaste vårtesten
jag kört.

