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Kommunjakterna!
På våren 2008 satt jag och en amatörkollega 
Stig SM5YW hemma hos mig och resonerade 
om att det var dåligt med QSOn och aktivitet 
på 80 metersbandet. Det fanns några sociala 
ringar som höll igång och prata om sjukdo-
mar man råkat ut för och hur statusen med 
hälsan var för tillfället. Det är väl i och för 
sig ett trevligt tidsfördriv och viktigt för de 
som var inblandade i dessa ringar, men det 
passar inte alla Sveriges aktiva radioamatör-
er. Många kräver nog mer av sin hobby än 
det nämnda då bara en bråkdel av ca 12.000 
licensierade radioamatörer lider av någon 
sorts sjukdom som man kan prata om i sin 
amatörradio.
Då min amatörkollega och jag suttit och 
bollat våra tankar ett tag kom vi fram till 
att det var en stor anslutning till något som 
kallades Kommunjakten på 1970- talet och 
församlingsjakten som kom senare. Vi kom 
ihåg att det engagerade en stor anslutning av 
dåtidens radioamatörer att medverka i dessa 
former av Diplom. Jag kommer under några 
följande rubriker  berätta lite om  den bak-
grund som fick mig och min amatörkollega 
att gå vidare med just kommunjakten.

kommunerna (efter kommunsammanslagningen 1971) och en sk 
RECORD-BOOK med regler, ansökningsblankett och lista över 
samtliga kommuner sammanställdes. Den första upplagan å 100 ex 
tog snart slut och inom några år var SCA den särklass största aktiv-
iteten på 80m bandet. Som nuvarande huvudman för diplomet är 
nu SSA som tog över.

Resumé för Diplom kommunjakt och 
församlingsjakt 1971 – 2008.
Ni som tror att detta med kommunjakt är en 
ny företeelse på amatörradio har grundligt 
fel. I början av 1970- talet startade Motala 
klubben SK5AJ det första kommundiplomet 
i Sveriges radioamatörers historia. Det blev 
en succé och blev en mycket stor aktivitet 
under några år under 1970- talet. Det följdes 
upp av Diplom Sverige eller i som det kal-
lades av dåtidens radioamatörer, församling-
sjakten. Denna församlingsjakt startades av 
Nyköpings SändarAmatörer NSA 1978 och 
med det följde upp succén som föregående 
kommunjakt åstadkommit. Ni kan läsa mer 
om dessa två diplom i följande text som är 
hämtad från Lennart SM5CBN:s hemsida 
och NSA:s hemsida.
SCA - SWEDISH COMMUNES AWARD.
Redan på sommaren 1971 satt Lennart 
Hillar SM5CBN och filade på reglerna till 
ett kommun diplom i SK5AJ:s regi. SCA 
-SWEDISH COMMUNES AWARD- 
som gick ut på att kontakta så många  
som  möjligt  av  de då varande 272 svenska

På bilden ovan sitter Lennart Hillar SM5CBN i sitt radioshack som finns i 
Mjölby kommun. Lennart starta Diplom Kommunjakt i mitten av 1970.

DIPLOM SVERIGE 80 metersband tystnade.
1978 införde NSA det populära diplomet “Diplom Sverige” med 
mål att kontakta så många som möjligt av Sveriges församlingar. 
Dessa församlingar har en tradition som sträcker tillbaka till med-
eltiden. För grunddiplomet behöver man bara ha kört 100 av totalt 
över 2200 församlingar. Om man så önskar kan NSA tillhandahålla 
en färdigutskriven häftad Record-Book. 1978. Följande “basade” 
för NSA,  ordförande  SM5GBF  Tom Robinson, vice  ordf   och

   Lite tankar om varför man startar en KommunJakt 
                                 av SM5FAN Claes Nilsson
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klubbmästare SM5DRW Erik Kjellberg, sekreterare 
Bengt Palmgren, kassör SM5DNO Gunnar Hedin, 
redaktör SM5DUL samt ledamoten SM5AQB Klas 
Eriksson. Detta år startades “Sverige diplomet”. En-
ligt uppgift kom iden från SM5TK Frasse. Under ett 
möte där deltagarna var Frasse -TK, Klas -AQB, Tor-
sten -AMF, Rune -DUL samt Kjell -CZQ, arbetade 
man fram ett förslag om hur det hela skulle fungera 
och drivas. Iden var att man skulle ha radiokontakt 
med Sveriges alla församlingar och helst mobilt. Det 
fanns ca 2700 församlingar att köra! Bakgrunden var 
att uppmuntra till mobilkörning och stärka klubbens 
kassa! 
På ett månadsmöte lades förslaget fram och det blev  
ett  enhälligt  beslut  om att  DIPLOM  SVERIGE 
skulle startas. En sk Record-Book togs fram där alla 
Sveriges församlingar fanns noterade med ett för-
samlingsnummer som bestod av länsbokstav samt 
nummer på kommun och församling. När man kört 
100 församlingar kan man erövra ett sk Diplom. 
Alla som körde “fullt” belönades med någon form 
av trofé.  Record-Booken erbjöds hugade försam-
lingsjägare att köpa och ansöka om diplom, så fick 
de köpa det också! I B-I nr 6 kunde man läsa om 
Diplom Sveriges första regelsamling. Under ett antal 
år efter ovan nämnda kommun och Sverige diplom 
sjönk aktivitet på 80 metersbandet. Det bildades  ett  
antal  kompisringar  lite varstans på bandet på mor-
nar och förmiddagar samt en del enstaka QSO:n med 
sk fasta tidpunkter under dagarna. 80 metersbandet 
kändes mycket dåligt utnyttjat av svenska amatörer.  

Det blev ett nytt regelverk för certifiering!
För några år sedan ändrades också reglerna för bl a 
Sveriges alla radioamatörer, alla med lägre sk amatör-
radiocertifikat som bara haft tillgång till de högre ban-
den på VHF och UHF fick plötsligt tillstånd att gå ut 
på HF- kortvågsbanden. Det kunde bli full fart eller 
rättare sagt en explosion på kortvågsbanden och inte 
minst på 80 meter. Vad hände? Det blev en puff  !!! 
Med andra ord ett antiklimax...
Inte blev det många fler som körde på 80 meter. Vad 
berodde detta på? Det tillkom 1000-tals nya radioa-
matörer i Sverige som fick tillgång till kortvågsbanden, 
men inget speciellt hände. Jo de som var företagsam-
ma och såg det som en utmaning att köra DX, dessa 
radioamatörer fan snart sin plats på DX-banden, men 
det var inte alla som hade den ambitionen. Många av 
dessa sk nya amatörer satt och lyssna på diverse am-
atörringar på 80 metersbandet men få vågade ge sig 
tillkänna och ropa in på dessa ringar pga av att man 
var ny och kanske kände sig lite osäker, många kände 
sig inte välkomna i de etablerade ringarna och var räd-
da att göra bort sig.

Tankar som ledde till kommunjakten.
Med bakgrund till dessa påståenden, satt jag och min kol-
lega och fundera hur det var när vi hade nytaget amatör-
radiocertifikat och var nya radioamatörer. Man lyssnade 
mycket, man tog mod till sig och ropade allmänt anrop 
och fick man svar var man lite stressad och nervös för 
att göra något fel i det påbörjade eller pågående QSO:et, 
man våndades och svettades men man blev också my-
cket tillfredställd när man lyckats genomföra den absolut 
första kontakten i sina första stapplande steg som ny ra-
dioamatör. Hur många känner igen sig?
Egna erfarenheter
Artikelförfattaren eller med andra ord jag, avlade prov 
för amatörradiocertifikat 1972, ett så kallat T-cert, 1974 
fick jag mitt A-certifikat.
Vid den tidpunkten snurrade dåtidens kommunjakt 
för fullt  på  80 metersbandet.  Jag skaffade  mig  en 
sk RECORD BOOK och gav mig in i radiodimman på 
80 meter och körde så mycket jag orkade under dygnets 
24 timmar. Vilken känsla! Inte nog med glädjen att köra 
amatörradio och dessa kommuner, vad många nya radio-
vänner man fick, som man träffar eller har QSO med 
ännu idag ca 30 år senare.
Denna euforiska känsla fortsatte även under församlings-
jakten som jag fortsatte med en bit in 1980- talet.
Med nämnda bakgrund och kunskap i mittbagage 
föreslog jag för min amatörkollega att detta med någon 
form av svensk diplomjakt kan vara något för att få igång 
nya och gamla radioamatörer på 80 metersbandet. Vi var 
rörande överens.
I Juli 2008 och med föregående tankar och information 
som bakgrund  kom jag att fundera på, om man skulle 
göra en modern och tidsenlig nyskapelse av kommun-
jakt. Det hade ju förflutit mer trettio år sedan den första 
kommunjakten startades.
Uppstart med kickstart.
TX/RX och antenner är ju detsamma, förutom att trans-
ceivrarna har numera integrerade kretsar och är i många 
fall mjukvarustyrda både på ont och gott. Men de gör 
ungefär samma jobb som för trettio år sedan.
Men tiderna har förändrats. Idag behövs sk morötter för 
att få folk intresserade. Det gjorde att jag tog kontakt med 
en gammal vän som har byggt upp Skandinaviens största 
företag i handel med amatörradio prylar av olika märken 
och fick honom intresserad att sponsra den aktiviteten 
som hade framlagts för honom.
Själv har ja varit i datorbranschen i ca 30 år och följt 
utvecklingen på nära håll och sett hur datormognaden 
hos enskilda personer vuxit. Mycket tack vare deras ar-
betsplatser datoriserats, deras barn ändvänder datorer i 
skolan och i och med det även kräver att familjen skaffar 
sig en hemdator. Idag har även var och varannan radio- 
radioamatör en  dator  tillgänglig  hemma och  då  även
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Internet då många gör sina bankärenden hemifrån enl. 
utsago från flera radioamatörer på bandet.
Allt tillsammans gav iden att bygga upp en datorlogg 
som alla som var med i aktiviteten gemensamt kunde 
skriva in sina QSO:n, oberoende av vilken datortyp man 
hade tillgång till i hemmet.
Det som krävdes var en dator och en Internetuppkop-
pling för att medverka.

Sagt och gjort
Det måste i dåtidens (1971) kommun och församlings-
jakt varit ett styvt arbete att kolla upp alla papperslog-
gar och QSL-kort..Det arbetet skulle i dag vara dator-
iserat.
Konceptet för kommunjakt 2008 var klarlagt, en kom-
munjakts hemsida skulle göras, en gemensam databas 
skulle utformas och ett regelverk skulle tas fram för 
Diplom Kommun-Jakten, samt en massa annat lull-lull.
Vet Ni varför det heter Kommun-Jakten med binde-
streck mellan kommun och jakten. Jo alla Sveriges kom-
muner  har egna marker där vissa  kommunens tjäns-
temän har möjlighet att jaga, därför har kommunen i 
något län lagt beslag på domännamnet kommunjakten.
se och jag fick dela upp ordet kommun-jakten.se med 
ett skiljetecken för att få denna ordalydelse som domän-
namn. 
Det tog fram till slutet av september (ca 2 mån.) att 
ta fram ett programunderlag (fungerande källkod) för 
Diplom Kommun-Jakten.

Presentation av Kommun-Jakten för LRA
Diplom Kommun-Jakten presenterades för Linköpings 
RadioAmatörers styrelse och en grupp av LRAs medlem-
mar, på ett månadsmöte i september 2008.
LRAs styrelse tyckte iden var god och det bildades en 
K-J-organisation som hade som huvuduppgift att vara 
med att fila på ett skrivet utkast och färdigställa regelver-
ket som ligger till grund för Diplom Kommun-Jakten.
Medlemmar i K-J-organisationen förutom artikelför-
fattaren är Jan-Åke SM5HBL, Stig,  SM5YW,  Nils-
Erik SM5XST, Marcus SM5UTT, Rainer SA5AYX och 
Göran SM5AFU.
Claes SM5FAN ansvarar för program, admin- sysslor 
som hemsida, databas och allt som där hör till att på 
kommunikationssidan för att hålla igång denna Diplom 
Kommun-Jakt i 3 år. Jan-Åke SM5HBL ansvarar för 
statyetter, Stig SM5YW ansvarar  för  ekonomin och 
accessoarer, postgång etc. Övriga i K-J organisationen 
är en resurs.

Bildade ett samarbete
Under 2009 hade både jag i all administrering av kom-
munjakten och Rickard/SM6U delvis samarbetat med 
att ta fram olika idéer och program som ska underlätta 
för kommunjägare, det blev nuvarande kartprogram.

Imponerande initiativ
Jag som admin, program-
merare och ansvarig för 
kommunjakterna blev 
och är djupt imponerad 
av Rickards initiativ att 
ta fram dessa kartpro-
gram för kommunjakt-
en. Dels av den perfekta 
överblicks funktionen  
och den pedagogiska  
redovisningen  av  de

resultat  som  var  och  en  kommunjägare  presterat. 
Man finner även “Most-Wanted SSB” & “CW” samt 
ADIF Export/Konvertering, Chat/Gästbok och Ljud-
filer på samma sida. Sänder tankar och ett stort tack till 
Rickard/SM6U.

Ovan: Rickard SM6U

Vem kom först till 290 kommuner
Det finns några fantastiska radioamatörer som jag 
måste  omnämna  i  kommunjakten. Det är Göran 
SM5CKI som klarade av att köra Sveriges 290 kom-
muner på 34 dygn. Det var många röster som höjdes 
och tyckte det var fusk när Göran satte sig i sin bil och 
åkte igenom svåråtkomliga kommuner från Kiruna i 
norr till Ystad i söder och på så vis blev den som kom 
först i Diplom kommunjakten att nå 290 kommuner. 
Men vad dessa personer som anklagade Göran glömde 
bort var att han gav andra kommunjägare en stor del 
av de nästan oåtkomliga kommunerna vid det tillfället 
när han körde igenom dessa, samt själv hade en stadig 
”Pile Up” från andra kommunjägare i olika kommuner 
som han tillgodogjorde sig på sina långresor. Jag vill 
också nämna att Göran genröst skänkte förstapriset 
som  var  en  Yaesu FT-450  tillbaka till Linköpings 
RadioAmatörer för att försäljas och pengarna skulle gå 
till ungdomssatsning och främjande att intressera ung-
domar för vår amatörradiohobby.
Tyvärr så slutade Göran att vara  aktiv  på  kommun-
jakten efter att han gick i mål, som kommunjägarna 
säger när de nått 290 kommuner.
Jag ska nämna några fler kämpar i kommunjakten. Där 
finns Kent SA6AJK som har bjudit andra kommun-jä-
gare på flest kommuner och som kört flest QSO i kom-
munjakten och som kom in som god tvåa tillsammans 
med Hans-Olof  SM5FIG i Tranås, båda körde färdigt 
kommunjakten på 38 dygn. Som god trea kom Uffe 
SM1NI  på Gotland efter 47 dygn vilket också är en 
prestation. Förutom ovan nämnda finns det en lång rad 
med duktiga kommunjägare som lagt ner mycket energi 
och många timmar framför amatörradion för att köra 
så många egna kommuner som möjligt och samtidigt 
hjälpa någon amatörkollega att nå sitt mål. På följande 
sida  redovisas  en  tabell  på  de  tjugofem första i KJ.
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  1.  Göran, SM5CKI i Uppsala
  2.  Kent, SA6AJK i Varberg 
  2.  Hans-Olof, SM7FIG i Tranås
  3.  Uffe, SM1NI på Gotland
  4.  Sven, SM6CWK i Bengtfors
  5.  Gunnar, SM5EUG i Uppsala
  6.  Kurt, SM6BGG i Färgelanda
  7.  Ingemar, SM0AIG i Stockholm
  7.  Leif, SM5RX i Tyresö  
  7.  Lennart, SM5CBN i Mjölby
  7.  Johnny, SM6PEX i Tidaholm
  7.  Gustav, SM4DLS i Säter
  8.  Uno, SM5ACU i Nacka
  8.  Ulf, SA3ANZ i Örnsköldsvik
  9.  Jonny, SM5B i Arboga
  9.  Karl-Axel, SM5BXC i Åtvidaberg
 10. Leif, SM4KIP i Askersund
 11. Claes, SM0MPV i Danderyd
 11. Sverker, SM7THS i Nybro
 12. Lars, SM3JVJ i Sundsvall
 13. Jan, SM4YPH i Falun
 14. Yngve, SM2YIP i Överkalix
 15. Hennig, SM5BGY i Linköping
 15. Bror, SM5GXW i Trosa
 15. Örjan, SM0GII i Ekerö
 16. Mikael, SM2O i Kalix
 17. Göthe, SM5COD i Valdemarsvik
 18. Jan-Åke, SM5HBL i Linköping
 18. Ulf, SM5BRG i Finspång
 19. Jan, SM5DJZ i Knivsta
 19. Sigvard, SM2EJE i Kalix
 20. Lars, SE5Q i Linköping
 20. Nils-Erik,SM5XST i Linköping
 20. Magnus, SA0AQT i Norrtälje
 20. Lars-Eric SA7AGE i Oskarshamn
 20. Hans , SM3TLG i Söderhamn
 20. Jan, SM7DEW i Ljungby
 20. Bruno SM5CBV i Älta
 21. Sten, SM2SXT i Vännäs
 22. Lennart, SM2CFG i Umeå
 22. Örjan, SM3CKA i Örnsköldsvik
 22. Stig, SM7DYZ i Helsingborg
 22. Ulf, SM7ATL i Kalmar
 22. Jan, SA0AQN i Sollentuna
 22. Rhoyne, SM5NVF i Enköping
 22. Kent, SF6K i Varberg
 22. Uffe, SM0NI i Tyresö
 22. Roger, SA0AND i Österåker
 23. Eilert, SM4FZW i Nora
 23. Lars, SM4IVE i Örebro 
 23. Tomas, SM7NST i Västervik
 23. Rolf, SM6IQD i Göteborg
 23. Morgan SM6JUJ i Dals-Ed
 23. Andreas, OH6FA i Finland
 24. Uno, SM7HPK i Östra Göinge
 25. Lars, SM5TA i Boxholm  

2008-11-03
2008-11-07
2008-11-07
2008-11-16
2008-11-18
2008-11-19
2008-12-01
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-09
2008-12-09
2008-12-10
2008-12-10
2008-12-12
2008-12-14
2008-12-14
2008-12-15
2008-12-19
2008-12-26
2008-12-29
2008-12-29
2008-12-29
2008-12-31
2009-01-02
2009-01-03
2009-01-03
2009-01-05
2009-01-05
2009-01-06
2009-01-06
2009-01-06
2009-01-06
2009-01-06
2009-01-06
2009-01-06
2009-01-09
2009-01-11
2009-01-11
2009-01-11
2009-01-11
2009-01-11
2009-01-11
2009-01-11
2009-01-11
2009-01-11
2009-01-12
2009-01-12
2009-01-12
2009-01-12
2009-01-12
2009-01-12
2009-01-13
2009-01-15

Slutgiltig lista på de 25 första som lyckats köra 
alla 290 kommuner och fått dessa konfirmerade 
med QSL. ( Sorterat efter datum när 290 QSL er-
hållits )

Nu är en slutgiltig lista klar 
på de 25 första som lyckats 
köra alla 290 kommuner i 
Diplom Kommun-Jakten 
och fått dessa konfirmer-
ade med QSL. När Diplom 
Kommun-Jakten var på 
planeringsstadiet räknade 
KJ-organisation med att 
den förste som kört färdigt 
kommunjakten skulle ta ca 
ett halvt år på sig för att full-
följa och få QSL:at alla 290 
kommuner. Men oj, vad vi 
räkna fel! Den första som 
körde alla kommuner var 
Göran SM5CKI i Uppsala. 
Må vara att han åkte mo-
bilt genom hela Sverige från 
Ystad i söder till Kiruna i 
norr. Det måste ses som en 
prestation i sig. Det är nog 
också första gången i kom-
munjaktens historia någon 
har passerat igenom de 
flesta kommuner i kommu-
njakts syfte på ca 1 månad 
och då menar jag även vad 
som hände i kommunjakten 
på 1970- talet. Man får inte 
glömma att det var en hand-
full radioamatörer till som 
klara av att få dessa 290 kom-
muner körda och QSL:ade 
på drygt samma tid utan 
att åka genom hela Sverige.  
Ingen nämn och ingen 
glömd, titta på topp 25- 
listan som är redovisad på 
Kommun-Jaktens första-
sida. Dessa med placer-
ing 1 till plats 25 är det to-
talt 50 radioamatörer. 45 
radioamatörer hade löst 
medlemskap och är därmed 
berättigade till att delta i ut-
lottningen  av   fem pres-
tationspriser enligt satta 
regler för KommunJakten. 
( enl. punkt 2 i regler för 
KommunJakten )

Kommentar till listan

De 25 första KommunJakt SSB platserna klara!
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Här på vänster sida kan du se statistik över Kom-
munJakten SSB från start fram till 2010-12-31.
Det har till 2010-12-31 körts och loggats 260.874 
QSOn, det har tagit 164383622 KBytes i anspråk 
på KJ-servern.
Du kan i  tabellen läsa ut snittet av QSO-logg-
ningar per dag och antal per månad samt hur 
många KBytes dessa tar per månad.
Det syns klart och tydligt att från oktober 2008 
till och med  hela  januari  2009  har  haft  den  
största aktiviteten. 
Det är nu 10 månader kvar till Kommun-Jakten 
SSBs server stänger ner...        
 

  
Ovan Sveriges mesta kommunjägare med otroliga 
ca 7000 kommun- QSOn på ca 20 månader. 
Så många kommuner  har Kent SA6AJK och Eva 
bjudit på under sina resor från Skåne i söder till 
Kiruna i norr. 
Kent har kört fullt på KommunJakten SSB med ett 
flertal olika Call/Signaler därav så många QSOn 
loggade. Kan nämnas att det finns flera amatörer 
som också kört fullt på KommunJakten både 2 
och 3 gånger. Info finns på KJs statistiksida. 

Två års statistik...

Statistik hämtad från KommunJaktens 
SSB server den 2010-12-31.
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KommunJakten SSB
Statistik fram till och med 2010-12-31.

Det har anmälts och anslutits 946 radioamatörer till 
KommunJakten SSB. 
Utav dessa  har idag 90 stycken kört fullt, m.a.o. 290 
databas QSLade kontakter.
Det finns ca 100 stycken radioamatörer kvar som har 
mindre än hundra kontakter kvar att köra fram till att 
klarat av att köra de 290 kommunerna. Övriga ca 750 
har kört allt mellan 1 och 190 kommuner i dagsläget 
och kommer att få svårt att nå slutmålet.
 
Nedan de som loggat mer än 1600 SSB QSOn:

            SA6AJK          7023
 SM4FZW 3145
 SA0AQN 3062
 SM7THS 2402
 SM6JUJ 2042
 SM7FIG 1898
 SA0ARA 1706
 SA7AGE 1658
 SM5YRF 1641

Mer statistik ser du på föregående sida där snittlogg-
ning av kommuner per/dag och totalt inskrivna QSOn 
redovisas samt totalt åtgång av kilobyte kan ses.

   
        Bilden visar Uffe SA0ARA i sitt hem- QTH

Det kom in flera förfrågningar om det var tillåtet att 
använda sig av PSK eller RTTY för att köra kommun-
jakten, givetvis var svaret ja, men jag har inte sett någon 
logga denna typ av QSO.

KommunJakten CW
Statistik fram till och med 2010-12-31.

Det har anmälts och anslutits 380 radioamatörer till 
KommunJakten CW. 
Utav dessa  har idag 79 stycken kört fullt, m.a.o. 290 
databas QSLade kontakter.
Det finns ca 125 stycken radioamatörer kvar som har 
mindre än hundra kontakter kvar att köra fram till att 
klarat av att köra de 290 kommunerna. Övriga ca 176 
har kört allt mellan 1 och 190 kommuner i dagsläget 
och kommer att få svårt att nå slutmålet.

Nedan de som loggat mer än 1500 CW QSOn:

 SM7GVF 3401
 SM6IQD 3397
 SM4IVE 3282
 SM2PYN 1836
 SM7CBS 1691
 SM5ACU 1605
 SM7RYR 1532
 SM5DJZ 1520

Det har registrerats 158.287 QSOn loggade tills den 
2010-12-31 och  det  har  tagit  1.2 Mb i anspråk på 
kommunJaktens CW server. Vad man mer kan utläsa 
av denna redovisade statistik är att procentuellt flera ra-
dioamatörer har lyckats att köra fullt (290 kommuner).
Detta uträknat på antal registrerade användare.

Bilden ovan visar Ingemar SM0AIG som är en stor CW entu-
siast. Ingemar har kört fullt både på SSB och CW.

Ingemar var den radioamatör som kontakta kommun-
jaktens admin och ställde frågan om inte de som har 
CW som huvudintresse i amatörradiohobbyn kunde få 
en egen kommunjaktsida. Svaret vet ni...
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Två års statistik...

Statistik hämtad från KommunJaktens 
CW server den 2010-12-31.
Här nedan kan du se statistik över KommunJakten CW från start fram 
till 2010-12-31. Det har till 2010-12-31 körts och loggats 158.278  
QSOn, det har tagit 94578093 KBytes i anspråk på KJ-servern. Du 
kan i  tabellen läsa ut snittet av QSO-loggningar per dag och antal per 
månad samt hur många KBytes dessa tar per månad.
Det är nu 1 år kvar till Kommun-Jakten CWs server stänger ner...     

KommunJaktens sponsor MOBINET i Karlstad hade 
utsatt ett pris av en GuldNyckel till den Radioamatör 
som först lyckades köra 290 kommuner på CW och 
fått dessa bekräftade via kommunjaktens loggbok.
Uno SM5ACU var den radioamatör som lyckades att 
genom gediget radiokörande bli först i denna tävling.
Hans SM4MI var personlig prisutdelare som repre-
sentant och VD för MOBINET.
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KommunJakten tilldelades ELDSJÄLSSTIPENDIUM 
på SSA årsmöte i april 2009

Föreningen Sveriges SändarAmatörers ord. 
Hans- SM0IMJ fram till årsmötet 2009 i 
Täby förärade Linköpings RadioAmatörer 
och nuvarande Kommunjaktens skapare och 
administratör Claes - SM5FAN med var sitt 
Eldskälsstipendium för den populära aktiv-
iteten KommunJakten.
Jan-Åke - SM5HBL var på plats och mottog 
båda stipendierna då Claes - SM5FAN inte 
kunde närvara på grund av sin årliga utlands-
semester i april.

Det är inte utan en viss känsla av stolthet och värme inombords, 
att jag och vår klubb fått den uppmärksamheten och uppskatt-
ning av Sveriges Sändaramatörer.
Sänder ett stort tack till Er alla inom SSA som står bakom denna 
nominering och beslut om dessa båda Eldsjälsstipendium till 
KommunJakten.

Det är inte bara ett enmansjobb för att lyckas!
 
Jag vill också framhålla vår Sponsor och eldsjäl Hans SM4MI / Mobinet som frikostigt skänkt priser till pågående 
KommunJakt, utan dessa hade nog inte det blivit en sådan rivstart som det blev i båda KommunJakterna.

Jag vill också varmt ge ett omnämnande till eldsjälen Rickard SM6U som lagt ner ett stort arbete på kartprogram-
men mm som gjort eftersök och loggning förenklad för alla Kommunjägare.

Till sist är det alla entusiastiska kommunjaktsanvändare, utan dessa, ingen nämnd och ingen glömd hade denna 
radiojakt varit intet. 
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Vad krävs för att starta upp och hålla igång  pågående KommunJakt.

För att börja från början. Det behövs en eldskäl som inte 
förstår hur mycket arbete han ger sig in i. Det behövs en 
person som har någorlunda kunskap i någon form och 
erfarenhet av liknade amatörradio- tester/jakter etc. Det 
krävs också en programmeringskunnig person som kan 
hantera ett flertal programmeringsspråk och är kunnig i 
databashantering. Nämnda person kanske inte är så svårt 
att hitta, men nu kommer vi till den svåraste parametern  
i konceptet som är ”TID”. 
Tidsåtgången är så pass stor så det gick inte att tänka sig 
när KommunJakten starta upp. Att skriva programmet till 
kommunjakten med tester och diverse uppdateringar tog 
ca 2 man/månader. När väl KommunJakten starta den 
1:e okt. 2008 blev det i stort sett ett heldagsarbete fram 
till ett par månader in på 2009. 
Detta arbete bestod i att kontrollera att alla anmälningar 
var från certifierade radioamatörer samt delge dessa am-
atörer lösenord via mail. Efter ett tag tröttna jag på detta 
jobb och skrev om programmet för att automatisera an-
sökningsfunktionerna och lade in en godkännandefunk-
tion.
Under första året av KommunJakten fick jag upp till ca 
1500 mail från användare med diverse förfrågningar och 
förslag på ändringar och uppdatering som var både bra 
och dåliga, många av de bra förslagen tillförde jag Kom-
munJakten. 
Det var också många mail och telefonsamtal från nybör-
jare som skaffat datorer och ville ha hjälp att komma ig-
ång med sin nyinköpta dator och KommunJakten. Tre 
mail bland de 1500 mailen var rena påhopp på mig och 
oerhört oförskämda. Men…  Det är bara konstatera att 
det finns sådana människor också.
För att locka så många som möjligt av Sveriges 12.000 
amatörer att använda och medverka i tänkta aktivitet be-
hövs också lockande priser och accessoarer.

             Hans SM4MI på MOBINET i Karlstad. 
 
MOBINET som sponsor
När man startar en tävling av denna dignitet som Kom-
munJakten är behövs en bra sponsor. Jag kontakta min 
gode vän Hans SM5MI i Karlstad som är ägare till 
MOBINET och redogjorde för konceptet Kommun-
Jakten och frågade om han var intresserad att skänka 
ett antal amatörstationer och annan kringutrustning 
som vi kunde ha som priser för de första som klarat 
av att köra alla kommuner. Som motprestation skulle 
han få använda KommunJaktens  logga  i sina annon-
ser och KommunJakten och LRAs hemsidor skulle an-
nonsera MOBINETs produkter. Hans SM4MI tyckte 
konceptet var mycket intressant och ställde upp som 
sponsor med redovisade produkter på KommunJakter-
nas hemsidor. 

Hans på MOBINET delade ut en mycket stor mängd 
KommunJakts kepsar på mässor och utställningar runt 
om  i  Sverige  under  2009 som han enbart beställt i 
reklamsyfte för YAESU och KommunJaktem.

Accessoarer
Vi trodde att det var av stor vikt att de som medverkar 
kan skaffa sig  olika  former  av  accessoarer  som  t. ex. 
Kepsar, T-shirt och priser i form av i detta fall en glas-
statyett och Diplom. Det har köpts och delats ut ca 120- 
tal KommunJaktskepsar, 10- tal T-shirt och 22 Glasstaty-
etter. Det är inte så många om man ser till att 1326 st. 
radioamatörer medverkat i KommunJakten fram till 
årsskiftet 2010/2011. 
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Lite siffror.
Kommunjakten har under de här 2 åren omsatt ca 
50.000 Kr. Efter alla kostnader är resultatet ca 45% 
till 47% av omsättningen. KommunJaktens ansvarigas 
arbetsinsats  har rört sig om många man/månaders 
arbete.
Med andra ord en mycket dålig timpenning.  Om-
sättningen kommer inte att öka under det året som 
är kvar, däremot kommer kostnader för två Domäner 
och webbhotell på ca 1200 att tillkomma.

Till sist.
Jag kommer inte med någon uppföljning av Kom-
munJakterna  i  min  regi,  om  Linköpings Radio-
Amatörer tänker sig någon fortsättning på denna typ 
av program det kan jag inte svara på utan den frågan 
ska ställas till Linköpings RadioAmatörers styrelse. 

Vad händer med KommunJakten nu?
Jag har blivit kontaktad av Norska amatörer som velat 
utöka KommunJakten att gälla hela Skandinavien då med 
Norska Fylken och Finska och Danska kommuner, vad 
dessa senare nämnda kallas har jag ingen aning om.
Då jag inte haft kontakt med dessa amatörer på senaste 
tiden vet jag inte hur de vill gå vidare i tänkta projekt. 

Programvara och källkod till KommunJakten.
Ägare av källkod och programupplägg är jag/admin, men 
om någon är intresserad att fortsätta med denna form av 
program kan någon form av överlåtelse tillgodoses utan 
ansvar av nuvarande ägare. (se adresser nedan)
Detta kan ske tidigast årsskiftet 2011-2012 när nuvarande 
KommunJakt slutar

Mail adress: claes@sm5fan.com
Hemsida:     http://www.sm5fan.com

Personlig slutkommentar.
Allt det arbete som är nedlagt på Diplom Kommun-Jakterna och som kommer att göras det året som är kvar, till-
ägnas alla de amatörkollegor som gav mig det stöd och tillit som ny amatör på 1970-talet, det var detta som gjorde 
att min hobby utvecklades och gett mig ännu flera vänner för livet.
Jag hoppas att flera av både nya som gamla radioamatörer får samma glädje av denna KommunJakt som jag fick 
av KommunJakten på 1970- talets mitt.  Med varma hjärtliga hälsningar Claes - SM5FAN.

De i KommunJaktens organisation som ni  KommunJägare har kommit i kontakt med.
Claes SM5FAN är den person som kontaktats när det gäller lösenord eller om något annat som uppstått som 
gjort att ni som användare inte kunnat loggat in eller fått era QSOn bekräftade etc. Jan-Åke SM5HBL har försett 
KommunJägarna med glasstatyetter. Till sist den ekonomiskt ansvarige Stig SM5YW som hållit kontroll på alla 
anmälningar och bokfört allt på rätt ställe.


