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Hello__________ DB's ! och redaktion (För många blommol' ! -Red. ).' "" 


En kritisk granskning av medlemsför- 4RL vill göra sitt bästa med bidrag från, o' 


teckningen har givit vid handen att ett distriktet. Om anropet SM9XA till alla SM, 

obehagligt stort antal medlemma; icke be- ,stället för CQ må medgivas, utt detta är 


1Taok SSAhagat insända årsavgiften för 1932-19331 för söndagsbulletinen, men vill 

Hwsat ob's? Hur skall styrelsen kunna t;oljna föreslå 80 m.-bandet även då! 40mb 

la fram pengar' till QTCm.m., om inte med- ibart från stockholm här. 

le~~na or~entligt erlägga sina årsavgif- l, Beklagande att ej kunna personligen 

ter? Bland syndarna märkas t.o.m. herrar jnärvara vid stundande möte, ber jag få f 

som i brev till SSA fordra 4-6 sidigt QTC t föra mina lyckönskningar om välgång och 

minst en gång i månaden! Tro dessa herrar islutar med 	 Vy 73 

,då, att ma.n kan f å något f ör intet i denna i Eder Gust.E.Hofring 
värld! QTC-antalct står givetvis i ett l SM4RL. 
visst förhiUlande till medlemsstocken. Ju 1 

- - - o - - flera nummer av QTC, dess fler medlemmar ~ 
u 	 ' • 

saga de flesta. Vi måste tyvärr också se 15:e diatr. 
saken från en annan sida och säga: "Ju fler! Femte distriktet har under det 
medlemsav~ifter --:i få. in (i tid!), dess ~arbetsåret tagit ett stort steg framåt i dett 
flera, storre, bättre, trevligare etc. QTC~att ej mindre än tio nya sändare nämligen ) 
nummer sk,ola vi giva ut!" R ok? IZL, ZK, ZD, ZA, YW, YU, YS, YH, :Kw &. XR sti 

-ZX. ~git fram ur mörkret. ' ,': 

- - - o - - - ~ Dessutom har från andra distriktet in

~y_b~5l [flyttat -YK, som härmed, ehuru något sent, 

, ;hälsas välkommen! 


SM5ZL har uts~tts till DL5 efter 1 Totala antalet sändare inom distriktet J 


S~RH,som num~ra ~ngår i styrelsen. Lycka lär nu 41 st, vilket innebär on ökning sedan' 

t~ll på. den kravande och ansvarsfulla pos- iföregående år. Antc.lot lyssnarmodlemmnr har 


del' av '
ten DB I. :: d"aremo,t v~s t·~11 f o"l J. d ovan nämnda 

- - - o [minskat från 35 till 27. Av dessa torde d~ck 


dngen vara "aktiv" ' 

Årsrapporter från distrikten. 	 -, ~.. :.. " ,'1"':':' ·A", -" .. :,'"'' .,'., , . ., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	 1 Verksamheten har bortsett från högsom-
4:e 	distr. !martiden varit rätt livlig, men till stor 


del
Verksarrilleten har under arbetsåret 1 av lokal art. 

1932-1933 vad ~RL bet,räffar virit helt ~ För traf ik har huvudsakligen använts 

nedla:d från den l febr.-33 till den l sept~~O mtrs-:vågen, 40. och 20 av ett par amatörer 

-33 pagrund av bristande tid. -4RL har ej ;~ och f or dx-trahk. ' 

haft möjlighet att under arbetsåret delta- ; De senaste månaderna har en tendens att 

go. i Franska- eller Polarårstesten, lika- !ö::-ergå. till lägre frekvensband gjort sig 

ledes så ock med SSA:s tävlingar. Betn det lmark?,ar, och s~nolikt ett tiotal av S1G äro 

svenska polaråret har dock ihärdiga och \O~ I?r 160m~ v71ket med nuvarande conds möj

tidrövande försök gjorts att uppnå förbin- ll:ggo: ett ~nt~mare samarbete med de övriga 

delse med SMX, dock utan framgång. Försö- jd~str~kten. • 
kan pågingo dagligen under okt. nov. l Fem-motersvagen har svårt att bli po
dec. 1932 och jan. 1933 olika tider u~der iPulär, men 3 a 4 sändare i femte ha dock 

dygnet på 20, 40 och 80 m. vågl. Ävenså lapparater i ordning, om också inga resultat 

lyssnades på andra våglängder. lännuföreligga. 


Några rapporter ha ej inkommit under i För stockholms-gänget ha under hela 0.1"'

arbetsåret till DL4 från distriktet~ men \betsåret s~~nträd0n anordnats, i regel var 

i14 : eefterlysas i fortsättningen och mottagas dag. Forcdrag ha därvid oj anordnats 


med största tacksamhet f.v.b. till SSA. iu~an medlemmarna ha istället berotts till-

Betr. distriktets medlemsantal av sändare [falle att under mer gemytliga former venti 
och lyssnare får jag hänvisa till SSA:s Ilera a~t?rangclägonhetcr. 

medlemsförteckning för dagen. l . Tavl~ng~r oller "fields days" av di-


Slutligen kan omtalas, att 4RL numera lstr~ktkaraktar ha under årat ej förekommit. 
är oförhindrad och i livlig verksamhet dag-l DL .. får slutligen tacka distriktsmcdlcm
ligen, när be ej hindrar. !m~na for gott arbete och uttalar en förhopp-

Under sept. detta år har många utmärk_~n~ng, att verksc.mheten under det kommande ' 
ta förbindelser uppnått:s såväl inom som u- l~rct måtte bli om möjligt mor fruktbärande 
tom Sverige. Det visar sig tydligen vilket jan under det förflutrta. 
utmärkt band 80 m. är för dygnets alla ti- 1 Tnx &. 73 

der. ' ! 
 -RH. 


Betr. årets QTC må till beröm sägas, 1 

att den är utmärkt i sin nuvarande form 
 l 	 - - - o - - 

i 
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7:e distr. SM7YN blev visst så glad, när han fick li-
Dr SSA! censen, att han dog. Första veckan han hade 

Som bekant ha vi här i 7:e distriktet den måtte han emellertid inte själv trott, 
en hel del hams. Vet ej om do äro kända, att det var sant, ty då var han i luften. 
men derul~ lilla orientering kanske kan .~ Do you dx, hi, om? 
bringa SSA i något närmaro pekantskap med SM7YO. Enligt ett inkommet meddelande komme) 
dem. J.c..g börjar med ~ han i .luften med 30 meter höga master '(his 
SM'7VF. Han har en längre tid va.rit holt qrt 1 master.; voiee?) samt 200 watts input. Tone 
på 80 m.-bandet, mon -VF ursäktar sig med, 1 T? Dr om hw much do u put out? HU! l 

att han skaffat sig en stycken motorbåt och; SM7YG återstår alltså. DL har en tid för- ! il 
att detta orsakat qrt f ör andra kärran. Han 1 sökt att med qrp worka under bc (l watts in-o il 
lovar bättring, när isen lagt sig över 5ill-1 put!), fb qrk på SM, men tyvärr oxo qsa"qrk; j 

stryparestadens mörka vutten, så att han 1 i be-mottagare, så återgått till 40-watts- ; 
måste dra \l'pp motorbåten till klassning. 1 tx'en. Är i regel igång mellan 15-1700 snt , 
-VF har ävon fona och, om DL inte misstagerl oeh efter 2300 på 80 m. Är även klar på 160' 
sig, använder han till hallåman sin papegoj~ mtr, vilket är ett UFB band, och hoppas, at1 
"Kockia", vilken även lär vara enastående ii SM skyndsamt qsy dit! UFB qso's ha även av-: 
att fÖrutsäga wx. Hw med wx? "Vackert väder l verkats med SM5UR där och qrk fb! , 
hi7" i Till slut 73 till SSA og alla SM are 
SM7SG går delvis under samma dom som -VF l. och hps qsk snart. 
betro aktiviteten på 80 m., men han har en Hälsingborg i sept. 1933. i 

qrp, som lämpar sig utmärkt för qso varje SMYG -DL7. 
söndag under be-tid. I denna använder han - o - - 
en "läcka" av fullständigt okänd konstruk- j 
tian. -YG antar, att han är rädd att bringai Qk~o~e~r~PEo~t~r~ 
SM-stns ur svängning med sin stora 200-wat-; Från DL5: 
tare, mon det vorG roligt, om han riktigt l SM5RG tänkte lägga kärran på hyllan, men 
ville komma mod i svängen. l fick höra, att det var dx på 20 m och åtra~ 
SM1ZY anträffas regelbundet i överkanten avi de sig då. 'Var~även med på 80 m under täv
BO m-bandet efter be-tid. Han har nu lagt l lingen och blev förvånad över att det var 
sig till med bug, så -YG har snart svårt ~ så bra där. 
hinna med alla punkterna. Hans foni är oxo 1 SM5P~ bygger sedan någon tid tillbaka på en 
vida känd og ron.i ufb qso (ufb=urfin) ha av-; ny qro-tx, och då han nu fått upp en fb 
verkats,som det hotor i QTC. Han har nu 1 tråd på taket, blir det nog dx snartl 
packat sin kappsäck och tänker använda se- i SMSSV har åter kommit i luften och hamnat 

l mestern till att besöka hams landet runt, l på 40 m., men klättrar snart upp på 80 ..l men han tvivlar starkt på att bli igenkänd l 73 es hpe qso, obI 
av SSA, om han hittar den! 1 SM5UR som gSPA'at -ZZ och -WM rapporterna 

1 
i 

SM7YT, som är ganska NY, pluggar Zoologi i (mni tnx), går mycket på 150 m. och har därI 	 .och botanik i Lund alla dagar, då han inte l med 10-15 watt haft en 12 st. G-stns. 160 m 
I
I 

är upptagen med att skriva till SSA. Den : går fb och kan säkert hysa flera SMs! 
1 stackars mannen har totalt ruinerat sig! SlGVK kommer nu i luften igen, men är vy 

Men han träffas annars stadigt på 80 m., qrl av sekr.-jQbb och loggar.)	 
där hans bakton lätt igenkännes på sin ve- SMSWJ är ju nu ska.ttmästare, men hpe, ob, 
modiga fading. -YT lär även vara intresse- att det ej betyder qrt! 
rad av qso med Wien. DL undrar om det gäl- SM5WM har varit ganska flitig och har på 
ler språkstudier. Hw -YT? hi. . 40 m haft fb dx Java med 15 w. 73 ob!" 
SM7XE är·i motsats till vad ryktet förmäler; SM5XH börjar nu rusta för vinterns jakt. Vy 
ganska aktiv. Han har nu en synnerligen l välkommen åter! . :i 
flott modulation. äger en jättefin cq- 1 SMSXR ex 5-101, är nu i farten. Grattis till: Ii 
maskin av egen fatabur samt ligger ganska ; lic. ab! Kör tillsvidare med Hartley och RE I~; 
lågt på bandet. Detta senare ej sagt för 604 med 250 v rac. -XR har byggt den i QTC Ii 

att förklena alls, tvärtom är där mera gott l omtalade summer-tx:en och pejl-rx:en, men i 
om plats, och han har haft enastående goda i provningsögonblicket tog glödströmmen givet-. 
foni-qso med PAOASD m.fl. Rprts i allmänhet; vis slut, så resultaten komma väl senare. 
R 8/9, F9! Emellertid tyx han liksolll de i SM5XW har flyttat till Söder (Sthlm) och 
flesta andra SM'7-or hysa den uppfattningen, l har där fb antennmöjligheter, så tråden 
att qso med S-te distriktet äro bad, detta i kommer väl snart upp, och då all ok. 
knappast beroende på årstiden. vilket gi- l SMSYW kommer igång från Härnösand på en 
vetvis torde ha noterats i uppgifterna tillj 20-30 w i push-pull, Hartler med 2 s.t B 
Generalstaben. i 409 • 
.§.M7ZQ är försvunnen, DL vet ej riktigt vart+ SM5ZD har länge varit qrl m.m.,. men skall 
hän, men troligen norrut, ty där försvinner! nu visa världen, att hanlever~ med bistånd 
all t ; av push-pull Hartlev och 440 v dr. I 
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Bilarra. International prefixes. 

AC Kina OM GuamACR Tibet ON Belgien
AR Syrien OZ Danmark
AU Sibirien pJ Curacao
CE Chile PK Holländska Ostindien
CM Kuba PY Brasilien
CP Bolivia PZ Surinam
CR4 Kap Varde RV Persien
CR5 Portug. Guinea RX Panama
CR6 Angola SM Sverige
CR7 Mozambique SP Polen
CRS Portug. Indien ST Sudan 
CR9 Macao SU Egypten
CRIO Timor SV Grekland 
CTl Portugal TA Turkiet 
CT2 Azorerna TF Island 
CT3 Madeira 'm Guatemala 
CV Rumänien TI Costa Rica 
CX Uruguay TS Saar 
CZ Monaco U Ryssland
D Tyskland UH Hedjaz 
EAR Spanien UL Luxemburg
El Irländska Fristaten UN JUGoslavien 
EL Liberia UO Österrike 
ES Estland VI Bahama, Jamaica 
ET Ethiopien V8 Mauritius 
F3 + 2 bokst. Frankrike VE Canada 
F3 + 3 Martinique, Talliti VK Australien" 
F4 Tunis VO Newfoundland 
F8 Frankrike,Marocko, AIgier VPl Ellis Ö:na,Zanzibar 
Fl Franska Indo Kina VP2 Fidji Ö:na 
G Storbrittanien VP4 Britt .Honduras, 
GI Norra Irland Trinidad 
HAF Ungern VP5 J ama.ica. 
HB Sohweiz VP6 Barbados 
HC Ecuador VP9 Bermudas Ö:na 
HH Haiti VQl Fanningön 
HI Dominikanska Rep. VQ2 Norra Rodesia 
HJ Colombia VQ3 Tanganyika 
HR Honduras VQ4 Kenya
HS Siam VQ5 Uganda 
I Italien & Kolonierna VS 1,2.3 Malaya 
J Japan VS6 Hong Kong 
KH Porto Rico, Virgin Islands VS7 Ceylon 
K5 Kanalzonen vu Indien 
K6 Guam, Hawaij, Samoa W U.S.A. 
K7 Alaska x Mexiko 
KA Filipinerna XU Kina 
LA Norge YA Afghanistan 
LU Argontina. YH Nya Hebriderna 
LY Litauen Yl Iraq 
LZ Bulgarien YL Lettland 
NI Grönland YM Danzig 
NY Kanalzonen YN Nicaragua 
OA Peru YS Salvador 
aB Saruwak YV Venezuela 
OH :B'inland ZA Albanien 
OK Czeckoslovakiet ZCI Transjordanien 

ZC6 Palestina 
ZD Nigerien 
ZEI Syd Rodesia 
ZK Cook Islands 
ZL Nya Zeeland 
ZM Samoa (Britt.) 


