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Samband

ARS har till mål att förbereda licensierade 
sändaramatörer för en beredskap inför eventu-
ella krissituationer då behovet av ett regionalt 
eller nationellt sambandsnät oberoende av an-
nan infrastruktur kan bli stort.

Sändaramatörer fi nns dygnet runt över hela 
landet med driftfärdig radioutrustning.

Med tillgång till frekvensband på kortvåg, 
VHF och UHF har sändaramatörer kapacitet 
att skapa trådlösa förbindelser över långa av-
stånd med egen strömförsörjning till radiout-
rustningen.

Lågeff ektstationer kan vara till mycket stor 
hjälp vid krissituationer. Just nu byggs det 
många QRP-stationer runt om i landet och 
ägarna vill naturligtvis prova riggarnas förmåga.

ARS QRP-övning körs tillsammans med 
Amatör & Privatradioföreningen Pristo och 
SK0MG som arrangerar en Radiodag på Ru-
dans friluftsområde i Haninge, 2 mil söder om 
Stockholm.

ARS-nätets HQ-station är placerad nära 
Rudan och Ledningscentralerna 2,3,6 och7 är 
aktiverade som motstationer för provkörning 
av QRP-stationerna.

All trafi k körs på 80 m SSB med max. 5 W på 
deltagande QRP-stationer.

Övningen ger även möjlighet att trimma ra-
diostationer och antenner inför SSA Portabel-
test som körs påföljande söndag den 22 maj.

Regler

Tid

Söndagen den15 maj 2011
09.00 – 12.00 (svensk tid)
Frekvens

Se lista för HQ och LC
Anrop

”ARS QRP-övning”
Trafi kmeddelande

Följande 5 punkter sändes:
1 Egen signal
2 Kommun
3 Kritisk RS (sann RS-rapport)
4 Antenntyp och höjd över mark
5 Eff ekt
Logg

Endast HQ och LC-stationerna sänder sina loggar 
till ARS. E-post: ars@sra.se eller per brev till ARS, 
c/o Gunnar Persson,
Bofi nkstigen 47, 144 42 Rönninge

Frekvenslista för HQ och LC

Passningsfrekvenser är ± QRM
Frekvenser i kHz.

HQ 8S0H 3640 
LC2 8S2LC 3690
LC3 8S3LC 3660
LC6 8S6LC 3710
LC7 8S7LC 3680

Övningen arrangeras av
ARS AmatörRadio för Samhällsskydd.

Bli medlem i  AmatörRadio för Samhällsskydd 
(50:-/år) så är du olycksfallsförsäkrad under 
deltagande i av ARS anordnad verksamhet
och färd till och från denna.

För frågor och kommentarer, kontakta:
SM7LNT, Olle
sm7lnt@ssa.se
0454 – 546 33

SM5TRT, Gunnar
sm5trt@ssa.se
08 – 532 556 97

Mer information:
www.sra.se/ars & SSA-bulletinen

inbjuder till ARS QRP-övning
Söndagen den 15 maj 2011 kl 09.00 – 12.00 (svensk tid).

HQ Övnings-HQ i Stockholm
LC LedningsCentral




