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SM9SA de SSA. 

Ang o klagomål ~ 
Dear OM: SSA har mottagit klagomål (Sver att den del ( ieke namngivna) svenska. amatö ... 

rer kunnat loggas under lIs8ningsperioderna f(jr Europa under de tre första dagarna aV inter
nationell!:', dx-test\:ln. 

Återstå.ende lyssningsperioder tramgå. ~v följan!ie ta.bell, tiderna GMTo 

11/3 0200-0400, 080~1000, 1400-:.1600, 2000-2200. 

12/3 Q600-0800, 1200-1400, 1800-2000, 2400-0200. 

13/3 0400-0600, 1009";1200, 1600-1800,?200-204.00. 


Då det' lir av stor petydelse rör deltagarna. 1 testen, att ingen europeisk sändare 

är i lurt e, anhå.lla vi, at,tBamtliga svenska Ill!latöratationer ialrl taga tystnad under ovan'" 

stående tider, och hoppas v! på. välvilligt Ullmötesgå.ende.,Med73" för SSA 


Erik Ualmbe~ sekreterare. 

!.ng~larvig sti.,!. 
Det händer ,allt 80m o.ftast, att QSL-obyrå.n erhåller kort från verkliga DX-stns;' men " 

i~ke kan vidarebefordra dem, på grund av att SW~stationen icke kan identifieras. Orsaken är ' 
vanligen den, att anropet m~asuppfa.ttats. !dagarna kom t.exo ett kqrt från W8BHH till SM4AC 
(!?)o W8BHH blir givetvi3~sedan kanske det börjar rykta.s igen, a.tt Slhs aldrig besvara kort, 
förb~d, om ha.n inte, rår QSL från sin första QSO~Europao QSL-byrån försöker klara. upp even
tuella konstigheter och förstår väl, att exempelvis SU1YG någon gång kan bli SM7CG, men kort 
till SMl2),SM9A m"fl .. kutiska dgnaler återsändas obönhörligt o Därför, pse OBss, som äro 
medvetna om, .tt edra signaler rörvanskas vid QSO, benäget meddela sekr .. och QSL~byrån Bå
ra pseudonymer och - framförallt - tänk på stilen! - Mbg. 

Ang.~fr~märken. CV5RC, dr Al. Savopol efterlyser filatelister för frimärksbyteo Hans adre5~ 


är 6, C..'A"Roseti, Craiova, Rumänien" 

Ango n~a sändare. SJ47ZY, 9)!: SM 1-053, e .. o." kammarskrivare S ..B.Thoren, Strömg" 6 Kalmar. 

(Heja Kdmar}o SM5ZX, ex 514 57094, försäkr.tJm Erik Malmberg, Drottningholmsvägen 26, 

Stockholmo (Lång-dx-såndareJ Bravo Sec*y!) 


-...- .......... --

AnEo vinjettävlan,aå meddelas resultatet härav i nästa ordinarie QTC. 

AngQ gTe, är detta ett extranummer, och är undertecknad mycket tacksam för bidrag. Vi ses 

snart agn. 


...........-..-_ ....... Anlto.Hamfester .. 

Baksidan till detta QTC-nummer skola vi ny utnyttja på ett orginellt sättQ Vi ska' 
nämligen försöka få fart på lokalgångens meeting. Därför lämna vi ett litet prov på stock
holmagängets, dvs de hams 80m praktiskt taget äro de enda, vi få se på SSA-festerna, upp~ 
sluppna humör, då det är i konteat-tagen. Vi hoppas, att även övriga SMsa sentera visan 
och följa exemplet både ~ed aV8e~nd~ påpoesfn och meetings. 

So long, 73 &best dx 
The Editor. / I 

a."~",,,,- .D_c,.. -----... --- --- -SI 

http:1600-1800,?200-204.00


En liten nidvi.ao 

"<",,' (ty den h.hJO) 


We need ito 

; Bf;tyda~ ,fritt:, översatt & medlemmarna b.hilvea SSA och den demo ' 


H.r.r doktor o~h spåman i väder Dl' blir hans intresse a la kanon 

J~m, tag~r. .in be med ram :l. sändar~as operation 

Deh'mot Reut,rsvärd alltid är stram med en fast QRO-storstation, 

Ni ~rdfijrandestoien fint kläder inte sant är kemist och pa~ron? 


, , 

vå.:r Gt:Sx".n hos sternal", herr Kruse Herrar gästern~~n 

aj alltid han har det så kul och herr Malmgren" ,-·som sänder så bra 

var .~ndag .igs ~agaa ur huse' Ni ska prova vår 'kortvåg ibia~ 

i tävlan med OR=Be~g var julQ som en ham tår ni fluga hurra, ,':, 


y :: .1 ' I , 

• o".. ,., 

Klubbmästed" radj,o~,ekn1kep" :p: ,;" ",. ,::,:Så~i~lpri,st~gaq"l~gei;,j h~~nä;!t

fl:Srenar, en ,y.I;.ens ,- ch~rmör "lit'en"'gest"fis'tän aChlj:lcht, ' 

l1u'd~:~.~tning tr~:n .. bå.:t;a.;r: .oc.h'.;~~S_,.· .~'." .~ l:.•~~..•;, _,' •.-:~:;n~.: h9.,t,~", r~t_~"~~.f'~'.. ~n:~ ..~~s;t.:.-"'_.._.' 


(;._, ,.::,',' pch från diken '::': .,..(:,; i"k!3P~!!l,I-;f,Jru.f!1.IIIL !ll€U,t,. , 

går ~gti,~ med :TP:S,~utnl:irf .:: "";,;,~:,,,, f'::ktl,1~,_ eJBt'Ås':.~',;J~Jl: pr~~t; ; 

. ,G C"", .r" 7,; I ,.' !'," :',:- ~ om.:, Y'-i dä,s-t, s,om, !,J,ag) i ,min väst,
i"," 

Och iär:, sithr, Hugo med buan,,' ",~., ,<":Ni:',va\,.9p:~J,,.ni ~r.' gi,ist !lär på fest 

tör; b<l!!kew;or-h mY,s~r ,fö~nöjd. _ . _.', , ....lJ,k.so.Jll ny.n.~aRe~t",i ,,_' .,: :" ' 

när: I\Jukr.inlfll.~r.ömm~r från "ma.;sal\ .,:, r':', " " ,; ,,' -r: 1.: V_:.) t '.~: ,,' ,7 ' A', • .." ,",', 


i, g~~~:t;: d,~nvä.~,.}:IU,.r\,fpr:t~Jd Till e'r övriga hammar. aom tröst 

j' , ingen nämnd, ingen glömd, allramest ; 


,()1.'!h 'UlIlmbllirg:den nye den långa ;.".', ,Taf"er-t glas, res er upp, hov er rö st, 

51l=feiiJf.'niUi!yra.ban~ff.trar upp tlch, - s~~l (ör vår fest, sliger (e)ST. 
~ålCvUia:rlla ,biJ.1~a ~an ,lyssnar " " ,:!, "l' 

or:h' hQPPu',licensen anllrt fånga } 
~ ~.' ., ...... 1 • • ~ • '.: _j ... 

Men' vad'L:H8r m~~ ,p~, 'är-e 1,lIö'jligt ," ! 
" ' • ..... • •• , ." ' ." -. ~' I 


d~~;'.aga a:t:t va~" l~d.ar,sJem, ,~,;,;;, '. "'~ ,: :: :' 


t,n~pr,9Us övergått '.i.från ,hamsep.. , ," 

är liiJ"h .'nt, är, da,t oerhö.r.t löJ ligt 
 , Nubben' på bordet ,ståro:' 

, (1lelor'S;ta Lueia.)'~' :
Till "WL.. f .. ån Götst, den lille "I 

"'illiige~ et,t' ljudligt, 'hurra' 
 ,: Nubben'på bordet står 
i' teI1I1,~hg;ät:/ han' IIIniille yarför då dröja,
och li~.~JIOPAopreras.å, bra, ' , \ ,.' :'" ' ,,' hel'lre' då; t Il en tår 

:. ,~;~ I. t~ . " . ';:, .>. ,'~ " >.1 ,: och "sig' förnöjao':"
E'ujinda:ren hlla med pariören He~," kVal1't'uttV ..tia' 
exp~rtan på' Leicå-Pathe . "'bli.tr-~:ota~is 

i s~ak",~mglis~parl, på 'francaia", , 
 , aont'v!:' rå' gratis,"
dett )111 ,Djurberg , ,genj !:iran ' aom vi: tal:' g'ratiao 

'Ham mad. dnl~t; på bug heter Berglund O~h nu är det halvan, som gåro
men~ h~ns.tluga är, spansk SDm de port'o' '(Mald Vi gå över. o o)
som han~,amlL"'! från Pr.ag t i ll_--;l)p l'!rt o Och nu är det halvan " som går, fallera
1blatld:.kärran han's ,tar! sig el?- bl''tiijd 

',1 ,', oe'h Ti ta gerna: tersen, om'vifar, fallera 
, " . ja, o~p'bchhoppa gubbar :

Nu äir', .ndl!i~ jåg vill skalda till mötet ': nu är d.t tid att svälja nubbar, ' 
om nhli;äter, UA från' Gl:iht " tör nu' är' det"halvan, som går, rallera.yårllöl"8ning han, hark'iir"t i ekötal 

o'::!h föm ~j g~.~k var tij.vlan i s'iöpet 
 [lärTan han dräjero 

.._,Jjärrllnhan dröjer från törstiga strupar'o~ "tll,'år e;Lhr så han lär vara , re' n ha vi tag!t två modiga supar
'dna modiga år s~J:U.ju ask, lilla tersen, ack lilla hjättevän,
O.i~h då: ii'llllll.r -"åT Oldman med, f;ru kommer du' ej 'snart , ",
Ullnsit'1.värmländska hUlahaek snart fara jo jag kommer bums. 

/ SM 5-010 

_ Ti."Yc~~ på RI)~~p;:,int hos SSA~ 5th 8 0 SSA 5/12 31. 
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