
Kommentarer SSA Portabeltest höstomgången 21 augusti 2022

LC1P/P

Dessverre svært dårlige forhold på 80 meter, noe bedre på 40 meter.
Hyggelig å få noen av våre danske venner i loggen.
Testen ble også denne gang 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: W3DZZ dipol og 
EFHW 10-80 med 49:1 balun.
Takk for i år, nå står Field Day for tur :)

73'de Jan Erik
LA1DSA aka LC1P/P



SM7TFJ/P

Nytt QTH nu när kolonin är såld och blivit noisig.
Placerade mig i vår störningsfria skog med classic windom (VS1AA).

OZ4WWFF/P

Det var så høstomgången.

Kom ud til qth'en for at finde ud af at jeg havde glemt batteriet, og var tilbage 35 min senere, og 
havde meget kort tid til at sætte antennen op. Efter som jeg havde kørt våromgången med 
OZ4WWFF så blev det det signal igen.

Qth'en var igen OZFF-0123, med udsigt ud over Øresund og til Kullen på den hensidan side.

Startede på 80m, men det gav intet og gik så på 40m og fandt en frekvens. LC5L/ blev den første i 
loggen efter 30 minutter og så kom qso'erne stille og roligt (meget stille).

Der blev tid til at tale med mange tilskurer som undrede sig over det var jeg havde sat op - en 
antenne.

Sidst i testen kom OH4SS ind på mit opkald. Jeg forklarede ham om testen og hvordan han skulle 
rapportere så han kunne køre flere i den sidste time. Da qso'en var ovre kom en svensk deltagere ind
på frekvensen og bad OH4SS om at QSY til en anden frekvens i øvrigt uden at angive sit signal. Jeg
synes at det var u-sportsligt.

Jeg håber at der kommer flere deltagere med på næste omgång.



Rig: FT-857D / 10W

Ant: W3DZZ med sotabeam traps på en 12 meter høj teleskopmast, hvor bilen står på mastefoden.

Vy 73 de

OZ4WWFF / 5p0o

LC8C/P

Takk for nok en fin portabeltest. Gode forhold på både 40
og 80 meter. Tempratur ca 15C,
QTH var Liastua, like utenfor Oslo. På bildet ser dere min
radio IC705 og en invertet V dipole fra Sotabeam. Med
utsikt over Oslo.

73 de lc8c/p (la8fta)

Bill



LA4GMA/P

Kjørte 0,9 Watt på en Icom IC-705 radio på batteri og W3DZZ som jeg ikke klarte å få hengt opp 
ordentlig rett før testen. Den blev lite låg men det gikk bra.
Med vennlig hilsen 
Stian Punnerud 
LA4GM



SE5M/P
Vackert väder i Alstabadet utanför Örsundsbro. 
IC-705 & X6100 Inv Dipole@6m & EFHW@6m

SA6FAX/P

Körde uppe på Billingen med en 12m x2 dipol för 80 & 40m samt en 38m longwire. 
Körde majoriteten av kontakterna via dipolen och på 80m. Körde ca 2.5h innan jag gav upp. 



LC5L/P

Planen min var å aktivere en SOTA-topp som vanlig under SMP-testen forrige helg. Det ble meldt 
tordenvær og store mengder regn, så jeg valgte heller å rigge opp utstyret på hytta. Hytta er helt off-
grid, så jeg måtte koble opp både antenner og radio midlertidig. Uteffekt var en blanding av 0.9 og 
4.9W, avhengig av om folk hørte meg med 0.9W eller ikke.

Forholdene på 80m var dårlige. Den største overraskelsen var med LC1P, han var nesten uleselig 
med sine 0.9W på 80 meter, mens på 40m var både han og jeg sterke med samme effekt.

Kan legge til at QSO med utlandet var en som var samtidig, men som selvfølgelig ikke er med i 
contesten.

73 de LB4FH



OZ1IKU/P

SSA-portabel-testen 21. august var min første nogensinde contest, som jeg har deltaget i på egen 
hånd. Jeg blev gjort opmærksom på testen af OZ0B, Søren, fordi jeg just har købt en Xiegu G90 
med henblik på at komme ud i naturen og køre noget radio. Jeg tog bilen og kørte ud på en 
nærliggende bakke og parkerede i græsset ved siden af vejen. Jeg kom lidt sent af sted, så jeg var 
først klar til at gå i luften kl. 8 UTC. Mit setup var min nye Xiegu G90, en 12m Spiderbeam 
glasfiber-teleskopmast med ca. 10m ledning opad og 5 udlagte radialer af tilfældig længde (3-10m).
Teleskopmasten blev blot sat sat ned i en lille fordybning i jorden bag bilen og fastgjort til 
overkanten af cykelholderen på anhængertrækket  med en bagage-elastik. Et tjek med analyzeren 
efter opstilling viste resonans på 7200 kHz med SWR 1:1.6 - godt nok for nu. Strømforsyningen var
et lille 12V 10Ah LiFePO4 batteri. Det var min allerførste erfaring med portabel QRP (kørte <5W), 
og det var fantastisk at opleve, at man rent faktisk kunne køre selv de helt svage stationer med den 
lille effekt, det var helt nyt for mig! Jeg kørte kun 40m SSB (havde jo ikke antenne til andet), og 
mine CW-evner rækker ikke helt endnu. Jeg kørte i alt 6 kontakter, 3 norske og 3 svenske, og alle 
kontakter var nogen, som svarede tilbage på mit CQ. Flere gange lyttede jeg båndet igennem, men 
hørte aldrig andre kalde CQ, desværre. Der var også en Lighouse contest igang, og i en stille 
periode prøvede jeg for sjov at stille om til 10m, hvor GB0TNL/P fra et et fyrtårn i Skotland 
bragede igennem med S9! Jeg skruede op på 20W og tykkede på TUNE-knappen, og vupti, så 
acceptedere G90 min 40m antenne på 10m-båndet - der er en super tuner i den lille radio! G0TBL/P
modtog mig uden problemer, det var jo sjovt! Tak til SSA for en super sjov contest, jeg er helt 
sikkert med igen næste år! 
Vy 73 de OZ1IKU, Martin, Aarhus. 

SM3XLY/P

Tog cykeln till Hemlingbyskogen strax utanför Gävle och slog läger vid ett vindskydd. Kom igång 
sent men det brukar ända vara så många starka ring-QSOn första timmen. Hörde inga motstationer 
på nära håll, fick bara skip i loggen som slutade på 5 starka QSOn. Fick besök av SM3YFQ som var
ute på joggingtur och fick ett eyeball vid sidan av pappersloggen. Tekaka med ost, kaffe, 
apelsinfestis, KX3 och "fan-dipol för 80/40.



SA6RTD/P

Rig: Yaesu FT-857D
Power: 50w (100)
Tuner: Manuell
Antenn: 2x19.5m dipol som INV V.
QTH: Strömstad

En riktigt bra dag. Jag hade rekat sändplats tidigare, och hittat en höjd 185 möh.
SÅ MYCKET BÄTTRE!!
Högt, blött och fritt gäller även HF. Helt fantastiskt och starkare signaler.

Fick många trevliga QSO på 80m-bandet, som senare återkom på 40m-bandet. Där även 
Holländska, Tyska och Danska stationer var aktiva under Internationella Fyrhelgen. Solen sken och 
loggen fylldes, så kaffe och smörgås glömdes bort, tills ny energi behövdes. Jag räknar mig 
fortfarande som Rookie, och har mycket att lära. Lyssna, se och lär. Ser redan fram mot vårens 
Portabeltest.

73 de SA6RTD Rolf 



SA0IOS/P

Inte många jag hörde som ropade för denna test. Däremot ett flertal som ropade för 
fyrarna.
Sen tror jag konditionerna var väldigt dåliga (eller så är min nya(beg) radio inte ok).
Så här såg det ut där jag satt med min IC-703 och en sotabeam bandhopper (80-40-20
meter): Masten är en 10 meters glasfibermast från Sotabeam (GFK-MINI)



SK0MM/P

Det började regna precis innan vi skulle rigga upp grejorna.
Vi fick byta till ett annat QTH, som inte var lika bra som det
tilltänkta.
Det gjorde nog att det inte blev lika många QSO denna gång som förra
gången.

73, Ulf SM5FXK 

SK7A/P

Dåliga konds, men vädret var bra.

73 Ewe SM7BHM 

SM3LXI/P

En jättefin sommarmorgon och underbar utsikt över Östersundstrakten och Frösön. 
Konditionerna var sisådär men ändå brukbart på 40m.



SA0AQT/P

QTH:t för dagen var Brännströms naturreservat smff-4192 några km från 
hemmaqth:t.

Körde som vanligt med trotjänaren FT-817 och 0,5W till EFHW-antenn.
Hyggliga conds men flera stationer var så svaga att de inte var körbara.
Efter en tid med högsommartemperaturer bjöd den här dagen på lätt regn och endast 
ca 15C.

73 de Magnus –SA0AQT



SM5FNU/P

Samma QTH som våromgången längs en enslig skogsväg 87 m.ö.h. Kastade en halvtimme före 
testen upp en lina i tallen och hissade upp windomantennen ackompanjerad av tranors vittljudande 
trumpetstötar. Riggen en Elecraft kx3 och utanför civilisationen fritt från störningar. Körde alla 
distrikt i Sverige utom SM2 men de får väl ursäktas då ovädret härjade i norra Sverige. Knepiga 
konditioner men fick LA, OZ samt OH i loggen. Fint väder och så småningom värmde solen. Vi 
hörs igen våren 2023!



LC9T/P

Jeg var på Vetatoppen i Fredrikstad (JO59MF) som er en fast lokasjon til portabeltesten. Antennen 
var en 53m longwire, men jeg hadde glemt antennetuner så det var til tider vanskelig å bli hørt, 
spesielt på 80m. Været var variabelt med alt fra styrtregn til sol. 



SJ3A/P

I Delsbo Radioklubb hade vi beslutat oss för att köra höstomgången av portabeltesten 2022 från 
Dans SM3MTQ:s sommarstuga på Lillvallen ett par mil söder om Delsbo.

Efter ankomsten vid åttatiden satte vi upp en W3DZZ inverterat i en björk.

Stationen var till en början en Elecraft K2. Men efter ett par timmar verkade det uppstå ett mystiskt 
fel på den. Högtalaren tystnade, men hörlurarna lämnade fortfarande ljud ifrån sig. Dock hördes det 
något mystiskt ljud i lurarna när man sände.

Vi bytte därför till en Kenwood TS-450S som ställdes på lägsta möjliga uteffekt. Det visade sig bli 
ca 4,5 W, varför effektmultiplikatorn måste ändras.

Vi hörde ganska få stationer som var igång som körde SMP, så det gick långa tider utan att vi hörde 
någon ny station att köra. På 40m hördes det många stationer som körde från fyrar.

Efter att testen var slut vid 13-tiden SNT satte vi oss utomhus och grillade hamburgare och korv.

Text till bilden SMP Aug 2022

fr.h. Dan SM3MTQ och Arne SM3IUA

under dagens mest givande aktivitet.

Fotograf: Rolf SM3GUJ



SK7AF/P

https://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

SM6MIS

Startade sent, roligt att dela ut  points. Next time will be as /P

SA6OPT

Det var svårt med kontakterna idag, en på 80 och en på 40. Körde hemifrån, ej portabel, 100w.

Kan kanske vara idé att fundera om man ska starta 1h tidigare på sommaren, konds är kanske bättre 
då?

https://www.hoglandsringen.se/radio/index.html


SM4OEK/P

Precis som i våromgången åkte jag till SM4 och körde från samma ställe igen. Konditionerna var 
inte lika fina som då och aktiviteten något lägre precis som det brukar vara. Antennen hängdes upp 
kvällen innan och vädret såg ut att bli vackert till söndagen.
Hade några QSO som jag missade trots idoga försök. På 80 meter hörde jag LA9TH/P men drog en 
nitlott. SA1CCQ/P kom och gick men fick inget komplett QSO trots att jag höjde min effekt. 
SA0BBO/P misslyckades vid första försök då en finne envetet trodde att vi hade QSO och gav sig 
inte. Tio minuter innan testens slut hittade jag SA0BBO/P igen och vi fick QSO, tack!Rig: LAB599
Antenn: 2x20 meter doublet
Tuner: ZM-4
QTH: Fudal



OZ0B/P

Denne gang var jeg QRV fra en shelter-plads i nærheden af min QTH.

Jeg var klar kl 0855 UTC og alt fungerede uden problemer.
Forsøgte at lytte og kalde CQ på 80m men der var desværre ingen (nul) forhold til SM/LA/OH 
denne gang.
Så jeg skiftede til 40m og her gik det lidt bedre. Efter kl 830 kom der lidt gang i den men det blev 
aldrig særlig godt.
Pakkede sammen kl 1030 og kørte hjem til familien og spiste en god søndags-frokost.
Glæder mig til at vi høres ved næste år.

73 de OZ0B/P
Søren



SM5EIE/P

Jag hade planerat för ösregn genom att se till att kunna köra fram traktorn till antennen i 
skogen. Det behövdes inte, skönt det !

Inte en mygga såg jag på hela tiden. Nästan inga myror heller.

Aktiviteten gick i vågor, det verkar som att alla började på 80 meter, men efter en timma 
var det dött där och alla gick över till 40. Väldigt svaga signaler men starka tyskar.
Straxt efter 12 lokal tid brände det till på 40 och jag fick 8 QSOn på 20 minuter.
Totalt blev det 16 QSOn på 80 meter och 20 på 40.
Jag körde alla QSOn med mina två QCX-mini.
Genom att köra dem på 8 Volt blir uteffekten knappt 1W och strömförbrukningen nästan 
försumbar.
Antennen är en fan-inverted-V med trådar för 40 & 80, mitten 15m upp i en tall.

På bilden har jag fått påhälsning i skogen av Vittra, en av våra golden retriever

Kul test som vanligt!
Gunnar SM5EIE/P



SM0SSJ/P

 Jag körde från Grimstaskogen i Vällingby, exakt samma plats som förra året. Målet var att köra lite 
fler stationer än förra gången, så blev det. Mycket fyrstationer på 40 gjorde det svårt att komma 
fram. På 80 var det istället konditionerna som var utmaningen.

Men vädret var fint, kaffet smakade bra, blåbären var mogna (säger XYL) och all teknik fungerade 
som den ska så det blev en trevlig dag i naturen.

Rig Yaesu FT817ND
ANT: "Linked dipole" från Sotabeams
PWR 2,5 watt

73 de SM0SSJ, Anders



5Q5RP/P

Det blev ikke til meget mere forberedelse end sidst så det var samme setup: Elecraft K2/10 med 
indbygget batteri, 25m LW med en 1:9 unun i baghaven.

OG7KA/P

Detta var inte mitt bästa insats på SSA Portabeltest. Först och främst var jag sen till starten av testet 
och jag hade lämnat även antenntunern hemma. Propagationen på 80 meter var ganska dåligt och 
jag hade bara en 80 meter dipol. Tja, även utan tuner fick jag fortfarande några QSO på 40m, även 
om SWR var hög.

Vädret var riktigt varmt och skönt. Den här gången var min QTH nära platsen där jag har varit i 
tidigare Portabeltester, men på andra sidan av sjön och inne på WFF-sajten OHFF-1159 
(Kintulammi naturreservat), så jag var QRV därifrån även efter testet. QTH: Kintulammi 
naturreservat (OHFF-1159), Tammerfors, Loc: KP21AO

Rig: Yaesu FT-817, ca. 4 watts

Ant: 80 m dipole

PSU: 100 Ah batteri

SM4SEF/P

KX3 (0,9 W) och ändmatad windom en 
bit ut i skogen möjliggör kontakt utan 
det städse närvarande bruset från bebyggelsen.



SM5IMO/P

Då väderprognosen spådde eventuell nederbörd valde jag att prova ett QTH, på en höjd, nära bilväg.

Uppsättningen av min dubbeldipol gick bra även om den kunde ha suttit högre. Nu hamnade den på 
10 meters höjd.

I början var signalerna svaga på 80 men blev bättre senare. Jag upplevde att jag gick ut dåligt då jag
ropade flera som ej hörde mig. Får bli ett annat QTH nästa år.

Hade knappast behövt ha med mig matsäck då det fanns gott om blåbär att äta. Djurupplevelser 
denna gång var en hjort som kom nära mig utan att jag blev upptäckt.

Regnet uteblev och var en behaglig temperatur, skönt efter den tidigare värmeböljan.


