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Mexico. Pä grund av det skärpta politiska 
läget i Latinamerika, kommer de mexikanska 
myndigheterna fr. o. m. 1/1 1961 ej att utdela 
licenser till amerikanska USA-medborgare. 
Troligen kommer de redan befintliga att dra
gas in. K6ANP, som under september körde 
som XE0ANP, var antagligen den siste som 
fick prefixet XE0. Vidare har den mexikanska 
flottan lagt beslag på. Socorro Island för sin 
räkning. Den planerade expeditionen XE1PCV/ 
XE4 och överhuvudtaget all amatörverksamhet 
pä ön är därmed omöjliggjord. 

British Virgin Islands. Den expedition som 
omnämndes i QTC 10, beräknas vara igäng 
frän Tortola den 27 oktober till början av no
vember. VP9L är ledare, och VP9BN, VP9EN, 
W1NBA, W2YTH och W2YTI medföljer. CW
AM-SSB skall köras pä alla band. 

South Orkney Islands. VP8EG, Ron, brukar 
vara igäng vid 1800 GMT på. 21091 CW. Enda 
chansen att få. QSO med honom är att skriva 
ett brev till G8KS, som ordnar skeds. 

Adresser. I föregå.ende text finns adresser 
till CR5AE, EL2X, EL3B, EP50K, FQ8AE, 
FQ8HT, FR7ZD, HC2VB, KX6BQ, ZS3RO, 
ZS3SM. • 

Sänd gärna in en rad om vad ni gör 

din lokal klubb. 

Tröna och lör 

telegrafering pä modernt sätt - i hemmet - med 
grammofonens hjälp. SS A försäljnIngsdetalj tillhanda
M.ller ett begränsat lager av 25 cm shellack-skIvor i 
följande serier l som ej kan delas: 

Serie Omfattar Antal Varvtal PriS! 
skivor (r!m) serie 

A 20-takt med störnIng 
(motlagning) 2 78 5:

B 30-takt med störnIng 
(mottagning) 2 78 11:

C 40-takt med störning 
( motlagning) 2 78 11:

D!E 50-takt med störning 
(motlagning) 78 7:

F Trafikexempel 
(olika takter) 9 7S 18:

S Sändningsövning 3 78 7:
100 Mottagning 20-60-takt 14 20 20:
200 Mottagning (grundkurs 

10-30-40-takt) ~O 20 7G:
300 MottagnIng 

(30-60-takt) 54 20 80:
400 MottagnIng och sänd

ning (SO-takt) 27 20 40:
500 Mottagning (!OO-takt) 7 20 10:
600 Sändning (20-50-takt) 13 20 20:

SSA kan ej tlilhandahil.lla texthäften. - 20-varvs
skivorna kan lämpligen avlyssnas på. skivspelare med 
standard-hastigheten 16 rlm. - Priserna inkluderar 
ej speclalcmbalJage eller frakt. Varorna sänds mot 
postförskott. Ring eller skriv 

SSA FÖRSÄLJNINGSDETALJ 
ENSKEDE 7 - Tfn 48 72 77 

SURPLUSMATERIAL 

BC-923-A Mottagare. 16 rörs dubbelsuper. tre MIkrofon DM-2-lO. Dynamisk mikrofon av Sv. 
kvens 27-39 Mc, 4 separata variabla kan a.ler. Radiobolagets tillverkning 40:
Apparaten är utrustad med krlstallkalibrator, Strupmikrofoner av engelsk tillverkning 7:
brusspärr BFO, inbyggd högtalare samt ut- Strupmikrofoner av tysk tillverkning. 2:~0 
tag för hörtelefon 22~: MIkrofonadepter .... ·1:
Mottagare 9-rörs, 3-6 Mc. Tysk tillverkning. 90: nya potentiometrar . Olika värden. 6:
10 watts bärbar radiostation m139. Sändare Hörtelefon av tysk tillverkning 3:60 
för telegrafi och telefoni frekvens 2,5-5 Mc. SelenlIkriktare 350 volt 100 mA halvväg 2:
Mottagaren är en 4-rörs super, frekvens 1.3 PotentIometersals Innehällande 12 st fabriks
6,1 Mc uppdelat pli 4 band. Stationen levere· nya potentlometrar. Olika värden . . .. 6:
ra s I provat skick och består av sändare. mot RCA-vrldande SM-reläer typ 310. 3 växlingar 
tagare och apparat111da. Schema medföljer .. 48: 1 brytning. Kontakterna a v silver. 7:60 
10 watts bärbar radiostation m139. Sändare Rörhil.llare till RV 12 P 2000 1:
för telegrafi och teletoni frekvens 2.5--5 Mc. Rörhil.llare till LS 50 2 :
Bärbar högtalaranläggning. Batteridriven :> Vibratorer 6 volt ... 5:
watts förstä.rkare, dynamisk mikrofon, strup Transformatorer. Prim. 220 volt 50 per. Sek. 
mikrofon, vattentät s. k. Marinhögtalare, sta 2X6,3 volt. .. ..... 14:
tiv för högtalares amt fastsättningsanordning PrecisionspotentIometer :>0 Kohms 2 watt träd
för montering pil. bil. '" .... .... ... 125: lindad ... 10:
MF-förstärkare 9-rörs, utan nätaggregat. 30: Oronproppar av kristalltyp 4:211 
AntennanpassningsfIlter frän armlms 25 watts- PhIlipstrimrar 3-20 pF ..... . . O:~O 
station . . .. .. ... 11: Sirutar 0:211 
Telegrafnycklar av engelsk tillverkning. Nya. 3:110 Utgångstransformator typ: C-HO för dynamisk 
Mikrofoner T-17 . Amerikanska koIkornsmIkro hörtelefon 2000-25 ohm 2:60 
foner av god kvalitet. . 18:~0 Kondensator S MFD 350 volt 4:

Stor sortering av ELEKTRONRöR flnnes. 

DELTRON 

Valhallavägen 67 Tel. 345705 Stockholm ö 

Bröderna Borgströms AB, Motala i%O 
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SSA:s styrelse 
Ordf. : 	 SM5Z0, Arne Schleimann-Jensen. 
V. 	ordf.: SM5AZO, C. E. Tottie, Mölnavägen 

1, Lidingö 2. Tfn (010) 660545. 
Sekr.: SM5LN, Martin Höglund , Spannvä

gen 42/ nb, Bromma. 
Skattmästare: SM5CR, Carl-Göran Lund

qvist, Näckrosvägen 35/6, Solna. Tfn (010) 
822326. 

Kanslichef: SM5AYL; Sylvia Fabiansson, 
Filipstadsbacken 24/2, Farsta. Tfn (010) 
944175. 

Bitr. tekn. sekr.: SM5KG, Klas-Göran Dahl
berg, Kvarnhagsgata n 24/2, Vällingby. 

QSL-chef : SM5BZR, Torbjörn Jansson, 
Stenbrottsgatan l, Sundbyberg. 

QTC-red.: SM5CRD, Lennarth Andersson, 
Stureg. 6 A/3, Sthlm Ö. Tfn (010) 625218. 

SuppI.: SM5ZD, Per-Anders Kinnman, Lie
vägen 2, Roslags-Näsby. 

SuppI.: SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barn
hemsgatan 11, Postfack 53, Mölndal. 

Revisor: Emil Barksten. 

FunTdionärer 
Bulletin: SM5BHO Mobilt: 
Diplom: SM5CCE (svenSka) NRAU: 

Distriktsleda.·na 

DL 1 SMlAZK, K.-G. Weinebrandt, BB 
VII, Fårösund. 

DL 2 SM2ALU, Lars-Inge Engström, 
Parkvägen 1, Bergnäset. 

DL 3 	 SM3BNL, Bengt Fröiander, Brand
stationen, Hovsgatan 22, Härnösand. 
Tfn 16890 (bost.), 17550 (arb.). 

DL 4 	 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
354 A, Vålberg. Tfn Karlstad 42439. 

DL 5--Stor-Stockholm, SM5BGM, Bo Fors
lund, Kevingeringen 57, Danderyd. 
Tfn. (010) 555765. 

DL 5-Landsorten, SM5RC, Matz Bjureen, 
Högväg. 23, Nyköping 2, Tfn (0155) 
13785. 

DL 6 	 SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barn
hemsgatan 11, Mölndal. Tfn (031) 
271120 (bost.) , (031) 270518 (arb.) 

DL 7 	 SM7MG, Sven Wiklund, Köpmang. 
13, Höganäs. Tfn Höganäs 405 22 
(bost.), 40197 (arb.) 

SM5KG Rävjakt: SM5BZR 
SM5ANY T ester : SM7ID 

(vakant) (övriga) Region I: SM5ZD UKV: SM5MN 

IUi nlleslista 
SSA:s kansli, Jönå kersvägen 12, Enskede. 

Exp. 10.30-11.30. Postadr. : SSA, En
skede 7. Postg. 52277. Tfn 487277. 

QSL-byrån även kvällsöppet 18.30-20.30 
sista helgfria torsda gen i varje manad. 

Försäljningsdetaljens postgiro: 155448. Be
tala alltid per postgiro. 

SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80 
m (3525 kHz) och kl. 10.00 på 40 m 
(7050 kHz). 

QTC ANNONSPRISER 
1/1-sida 275:
1/2-sida 150:
1/4-sida 85:
1/8-sida 50:
Bilaga 275:

ANNONSAVDELNINGEN 

Box 163, StockhOlm 1 


Postgiro 607072 Tfn 500069 


Nya priser ink). oms. 
MEDLEMSNALAR kr. 3: 65 
LOGGBöCKER kr.3 :65 (omslag brunt 

och g ult) 
JUBILEUMSM~RKEN kr. 2 :10/200 st. 

I
POPULÄR AMATöRRADIO inb. kr. 15:65 
UTDRAG UR B:29 kr. - :55 
THEVERKETS MATRIKEL kr. 2:10 
TEKNISKA FRAGOR kr. -:80 
STORCIRKtLKART A kr. 3: 15 
PREFIX- OCH ZONKARTA kr. 9 :
SSA DIPLOMBOK kr. 13 :50 
MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 

med nå.lfastsättning kr. 4: 20 
med knapp kr. 4: 70 
(leveranstid ca 2-3 mån.) 

LOGGBLAD FöR TESTER kr. 1:60 per 20 st. 
SSA VÄGGLöPARE 5 färger, 33 x 63 cm. 

kr. 6:25 

Sätt in 	beloppet på postgirokonto 15 54 48 
och sänd beställningen till 

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 

Enskede 7 

t t 
ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAt\1ATORER 


Red. och ansv. utg.: LENNARTH ANDERSSON (SMSCRD), Sturegatan 6A/3, Stockholm O 


~ 	 ~ 

KALLELSE 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer kal

las till extra sammanträde söndagen den 13 
nov. 1960 kl. 1000 i Sofia Ungdomsgård, Folk
ungagatan 119, Stockholm Sö. 

Dagordning 

1. 	 Val av ordförande för mötet. 
2. 	 Tillkännagivande av vid mötet uppgjord 

röstlängd. 
3. 	 Val av sekreterare för mötet. 
4. 	 Val av två personer att jämte ordföran

den . justera mötets protokoll. Justerings
männen tjänstgör även som rösträknare. 

5. 	 Frågan om dagordningens godkännande. 
6. 	 Frågan om sammanträdets stadgeenliga 

utlysning. 
7. 	 Förslag om ändring av stadgarnas § 4. 
8. 	 Förslag om ändring av stadgarnas § 8. 
9. 	 Förslag om ändring av stadgarnas 11. 

10. Förslag om ändring av stadgarnas § 15. 

Stockholm den 5 oktober 1960. 

Martin Höglund, 
sekr. 

OBS! För år 1960 gällande medlemskort 
skall medtagas och uppvisas. Innehavare av 
fullmakt för annan medlem skall vid äventyr 
att fullmakten ej kommer a tt ingå i röstläng
den, infinna sig i möteslokalen senast 30 mi
nuter före mötets början. Fullmaktsutställa
rens namnteckning skall vara bevittnad av 
två. personer. 

~ 	 ~ 

http:18.30-20.30
http:10.30-11.30
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ligen rösta vid sammanträdet, varvid vederböFörslag rande distriktsledares röstetal minskas med 

en rost för varje sådan vid sammanträdet när


till varande medlem. Röst kan även genom skrift

lig fullmakt överlåtas till annan röstberättigad 

närvarande medlem, varvid vedeTbörande di
stadgeändringar striktsledares röstetal minskas med motsva
rande antal. Passiva medlemmar äga ej röst
rätt.» 

Nackdelarna med detta system är främst 
svårigheten för områden med få amatörer att 
tillvarataga sina regionala intressen, dels ock

Ang. § 4 

Nuvarande lydelse: så att systemet är krångligt och medför opro
»Hedersmedlem och aktiv medlem har vid portionerligt stort merarbete för att fastställa 

föreningens allmänna sammanträden en 1"Öst. röstlängden . Sannolikt måste arbetet därmed i 
Röst kan överlåtas genom skriftli.g fullmakt huvudsak vara genomfört redan före dagen för 
till annan l'östberättigad medlem.» sammanträdet. 

Det första alternativet med en generell beFrågan om representation genom fullmakter 
gränsning av antalet fullmakter per närvaranhar i flera år varit föremål för diskussion inom 
de röstberättigad medlem är enkelt, underlätföreningen. Olika system kan. tänkas inom ra
tar det formella arbetet och synes ej ha demarna för ytterlighetsalternativen, dvs. å ena 
nackdelar i fråga om regional representationsidan att fullmakter ej får förekomma eller 
som ovan framkommit. Särskilt som årsmötetå andra sidan nuvarande system, som teore
enligt medlemmarnas önskan i möjligaste måntiskt tillåter en medlem att uppträda med 
skall avhållas på olika orter i landet, är riskenfullmakter för huvuddelen av föreningens 
för lokal dominans liten. Då det gäller att fömedlemmar, dvs. c:a 1700 st. 
reslå lämplig gräns fÖr antalet fullmakter,Inom en förening av SSA:s konstruktion 
har styrelsen stannat för antalet 20. Avgöranmed medlemmar spridda över hela landet är 
de har här varit möjligheten för varje full det nödvändigt att tillåta fullmaktsröstning. 
maktslämnare att få sin personliga åsikt framför att varje medlem skall ha möjlighet på
förd vid sammanträdet. Det har bedömts mycverka föreningens utveckling. Faktorer som 
ket svårt för en fullmaktsinnehavare att hållavidare bör beaktas, är dels att områden med 
mer än 20 olika personers önskemål aktuella,många amatörer naturligen bör kunna utöva 
så att röstning sker i enlighet med fullmaktsinflytande i proportion till andelen av för
Iämnarnas intentioner och önskemål.eningens medlemmar, dels att regionala intres

Styrelsen förordar därför, att till § 4 i stadsen ej heller får negligeras för områden med 
garna fogas följande tillägg:få medlemmar. Vid en avvägning mellan dessa 

synpunkter synes ett system med begräns »... , dock att ingen må inneha mer än 20 
ning av antalet fullmakter per vid samman fullmakter.» 
träde röstande medlem vara att föredraga. 

Vid diskussion av tänkbara system har två Ang. § 8 
olika principlösningar befunnits förtjäna när

mare granskning. Det ena alternativet innebär Nuvarande lydelse av paragrafens första 

en begränsning av det antal fullmakter, som stycken: . 

varje röstberättigad medlem får utnyttja, till 


»Arsmötet skall:ett lämpligt tal. - Det andra alternativet in

nebär, att varje distriktsledare skulle äga rös taga ställning till styrelsens redovisning för 

ta med det antal röster, som motsvarar an det gångna arbetsåret, 

talet medlemmar i hans distrikt. Därvid skulle välja ny styrelse, 

det dock givetvis vara enskilda medlemmar besluta i stadgefrågor, 

obetaget att personligen utöva sin rösträtt vid taga ställning till väckta motioner och fram

sammanträdena. Frånvarande medlemmar lagda styrelseförslag. 

skulle kunna lämna fullmakt även till dessa Arsmötet väljer till sin hjälp revisor, revi

enskilda medlemmar. Distriktsledarnas röste sorssuppleant, justeringsmän, kommitte 

tal skulle minskas med ett antal röster som för f Öl'beredande av nästa årsmötes sty

motsvarar antalet medlemmar från respektive relseval och disciplinnämnd enligt § 19. 

distrikt , som röstar på annat sätt. Detta alter Etc.. . .» 

nativ skulle erfordra följande omskrivning av 
 Styrelse, revisor (med suppleant), disciplin
§ 4: nämnd och valkommitte är parallella organ, 

»Hedersmedlem och a7äiv medlem har vid som utses av årsmötet. Ansvarsförhållandena 
föreningens allmänna sammanträden en röst. dem emellan är sådana, att en och samma per
Distriktsledare äger rösta med det antal rösson ej bör bekläda mer än en sådan befatt 
ter som motsvarar antalet den 31/12 året före ning. Detta bör komma till uttryck i stadgar
sammanträdet i distriktet boende medlemmar. na. Även justeringsmännen synes böra omfat
Annan medlem än distl'iktsledare äger person- tas av denna bestämmelse. 
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Styrelsen föreslår därför ett tillägg till § 8 Ang. § 15 
ovan sist citerade stycke enligt följande: 

»Al"Smötet väljer till sin hjälp ..., varvid Med anledning ;av vad som ov;an sagts i pa
ingen må samtidigt bekläda mer än en av r;agr;af 11 föreslår styrelsen ;att följ;ande mening 
ovan angivna befattningar.» utgår ur § 15: »... 1 kassaärenden tecknar 

skattmästaren föreningen ...» 
/LN 

Ang. § 11. 

Nuvarande lydelse av den del av ~ 11, som 
avhandlar styrelsens sammansättning: 

»StYTelsen består av högst 8 ledamöter jäm
te :2 suppleanter. Ledamöterna inneha följande ~ befattningar : 

ordförande 

vice ordförande 

sekreterare 

skattmästare Inofficiellt EM i rävjakt 1961 
kanslichef 

teknisk sekreterare 
 Under förutsättning att de praktiska åtgär
QSL-chef derna kunna lös;as, kommer SSA att inbjuda
l"edaktör till inofficiellt EM i rävjakt 1961. Preliminärt 

har tidpunkten förlagts till först;a veck;an iDessa ledamöter och suppleantel" äro var för 
augusti med reservation för ev. senare ändsig ansvariga i.nför styrelsen för sina uppdrag. 
ring. Sannolikt kommer rävjakten att förlägEtc. . .» 
gas till Stockholmstrakten. Förfrågningar om 

Sedan denna paragraf fastställdes, har kans ev. deltagande hal' tillställts de länder som 
liets arbetsformer utvecklats väsentligt och kan tänkas vara intresserade att deltaga i 
erfarenheter vunnits rörande lämplig uppgifts detta inofficiella rävjakts-EM. 
fördelning dels inom styrelsen, dels mellan /LN. 
styrelsen och kansliet. Styrelsen skall enligt 
stadgarna ansvara för föreningskansliets sköt
sel och vara arbetsgivare för anställda perso
ner. Särskild permanent befattning för kansli 
chef är därför ej längre motiverad. Huvudde
len av det arbete, som tidigare åvilat skatt 
mästare och QSL-chef, ombesörjes numera av SVART LISTA 
kansliet. Kontinuerlig kontroll av räkenskaper 
m . m . sker genom revisorns försorg. Det är 
därför ej heller nödvändigt längre att binda 
två styrelsemedlemmar till skattmästare- och 
QSL-chefsbefattningarna. 

Antalet styrelsemedlemmar bör, för att till 
Kungl. Telestyrelsen har, sedan de inräckligt många åsikter skall kunna framför;as 

sända loggböckerna kontrollerats, tilldelatvid avgörande av viktiga ärenden, däremot ej 
SM5CVJ Leif Rasch en varning med anmominskas. Tre medlemm;ar av styrelsen bör där
dan att för framtiden iakttaga gällandeför ingå i styrelsen utan särskild angiven be
amatörbestämmelser.fattning för att v;ara rådgivare samt ta hand 

om sådana ärenden, som blir aktuell;a, som inte 00 
direkt f;aller inom ramen för de övriga styrel

Under senare tid har även en del illegalasemedlemmarn;as verks;amhetsområden eller 
signaler varit igång på banden. Kungl. Teför ;att ;avlast;a dessa vid stor ;arbets;anhopning. 
lestyrelsen och SSA har sin uppmärksam

Styrelsen föreslår därför följande ändrade het riktad på fÖl"hållandet och syndarna
lydelse av ovan citerat stycke av § 11 : kommer att finna det mindre trevligt vid 

avslöjandet än under sin illegala verksam»Styrelsen består av ... suppleanter. Fem av 
het i luften .ledamöterna inneha följande befattningar : 

00oTdförande 
vice ordförande På förekommen anledning vill SSA sty
sekreterare relse än en gång varna för överträdelse av 
teknisk sekreterare myndighet€rnas utfärdade bestämmelser. 
redaktör /LN 

Dessa ledamöter . .. uppdrag. Etc. . ..» 
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tagna åtgärder i samband med årets SAC-test. 
Tryckta inbjudningar hade jämte en del sten
cilerade och maskinskrivna regler distribue
rats till alla föreningar, amatörtidskrifterH!ltt u'Cån I/Q 
m. fl. De vidtagna åtgärderna godkändes och 
beslöt styrelsen att uttala sitt erkännande för 
ID:s intresserade och värdefulla arbete. 

Hälsade ordf. de närvarande välkomna och Meddelades att från SRAL hade inkommit 
förklarade sammanträdet öppnat. den slutliga resultatlistan av 1959 års SAC

Genomgicks, godkändes och justerades pro test jämte prov på testdiplomet. Resultatlistan 
har publicerats i QTC..tokollet av den 20/6. 

Beslöts att kontakt skulle tagas med Kungl. CRC Praha, har meddelat att de planerar en 
Telestyrelsen för att efterhöra om länsbokstav testförteckning för 1961. Brevet har sänts på 
kan införas i nästa matrikel. remiss till testledaren. Region I har emellertid 

tagit upp saken varför styrelsen rekommenRedogjorde AYL för inkomna erbjudanden derade att CRC kontaktar Region I i ärendet. om inköp av zon-kartor från DL1CU och 
HB9GJ. Beslöts att AYL förhandlar med Svenska SCoutrådets utrikeskommitte har 
HB9GJ om villkoren och ev. inköper ett antal tillskrivit SSA med begäran om publicering av 
kartor därest priset blir gynnsamt. »Jamboree on the air» i QTC. Scoutrådet har 

informerats om att en notis fi=es införd i detAB Familjebostäder har i enlighet med nu utkomna dubbelnumret av QTC:myndigheternas medgivande aviserat en vän

tad hyreshöjning, vilket informationsvis med KTS har inbjudit SSA att ta del av CCIR:s 

delades styrelsen. 
 arbete inom de olika studiegrupperna och har 

styrelsen beslutat att följa arbetet i studieFörsäkringarna å kansliet och varulagret 
grupp V, »propagation».är nu reglerade och uppräknade till 20 .000:

kr. Även glasförsäkringen är ordnad. Försvarsstaben har informerat SSA om ut
arbetade »Särskilda bestämmelser angåendeSSA 	s. k. »saga» är nu inaktuell och har 
militär amatörtrafik inom FRO» vilka ladesoffert infordrats å tryckning aven ny upp
till handlingarna.laga. Beslöts att sekr. skulle revidera texten. 

Meddelades att en del utländska amatörerBeslöts att i stället för stencilerade brev om 
hade besökt Stockholm under sommaren. Bl. a.SSA 	adressförändring kostnaderna skulle un
hade 	W0GDH, OZ2NU och ZSlIR omhänderdersökas om ev. gummerade etiketter inte vore 
tagits bl. a. av ordf. och KG hade tagit handatt föredraga. 
om en ZL-amatör.

Diskuterades utlåningen av årgångar av 
Sekr. meddelade att RME i USA hade till amatörtidskrifter. Det konstaterades därvid 

skrivit SSA med anledning aven planeradatt föreningens tidskrifter och bundna år
amatörbok och infordrat en del uppgifter tillgångar är ett referensbibliotek som ej får av
denna. SSA hade kostnadsfritt tillställt RMElägsnas från kansliet enär styrelse och funk
begärt material jämte W ASM och W ASM 2tionärer för sitt arbete måste ha dessa till 
diplomen för publicering och reproduktion.gängliga på kansliet. 
Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.

SM4GL hade i brev till föreningen meddelat Föredrog sekr. en del skriftväxling med an
att det förstärkta distriktsbidraget ej tillfullo ledning av vissa licensöverträdelser.
behövt utnyttjas, varför 25:- kr hade åter Ordf. föredrog en skrivelse från USSR vil
förts till SSA vilket tacksamt noterades av ken på ryska 1959 hade inbjudit till deltagande
styrelsen. i skiljedomarkonferensen för den ryska testen. 

Föreslog AYL att på försök halvdagshjälp SSA hade nämligen ej besvarat de=a inbju
skulle anställas på kansliet. Ett par ansök dan. Kopia av skrivelsen hade i handbrev på
ningar hade inkommit och beslöts att AYL begäran tillställts ordf. men originalet har ty
utreder frågan. värr inte kunnat spåras. 

Ansökan hade inkommit om bidrag till Frågan om nöd nät är under utredning och 
SM2-meeting. Begärt budgetförslag har emel återkommer i QTC när den behandlats. 
lertid ännu ej anlänt, men beviljade styrelsen Beslöts att kontakt skulle tagas med Kungl. 
det äskade beloppet, att utbetalas sedan bud Telestyrelsen med anledning av ett par aktu
getförslaget granskats och kunnat godkännas. ella skrivelser i licens- och signalärenden. 

Från Italien hade ingått en inbjudan omFrån Region I sekr. hade inkommit en tack
deltagande i en konferens den 17-18 septemskrivelse med anledning av att SSA åtagit sig 
ber. Beslöts att AYL tillskriver S'M5GR somvärdskapet för nästa IARU-konferens. Preli 
f. n . vistas i Italien, med förfrågan om han ärminärt beräknas denna att hållas i mitten av villig att representera SSA vid konferensen.

juni 	1963 men slutgiltigt beslut kommer att Med anledning av fall påtalad förekomst av
fattas vid exekutivkommittens möte i maj störningar i samband med okvalificerad TV
1961. installation beslöts att utreda frågan närmare 

Föredrog sekr. testledarens rapport över vid- med utgångspunkt från anmälan. 
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Informerade sekr. om fall av licensöverträ
delser i norra delen av landet. Beslöt styrelsen PREFIXÄN-ORING 
godkänna de åtgärder som vidtagits. 

Preliminärt bestämdes dagen för DL-mötet The KOl'ean Amateur Radio League (KARL)till söndagen den 13 november. Lokal blir kans meddelar att den 1 aug. 1960 erhöll nationellaliet. koreanska amatörstationer prefixet HM. FörBeslöts att ansöka om tillstånd för 50 MHz närvarande har 7 licenser utdelats med signabandet. Föreslogs att intresserade tillställer lerna HM1AA - HMIAG. KARL:s huvudstaSSA 	sina ansökningar vilka därefter vidare tion 	HL9TA har tilldelats signalen HM0HQ,befordras till Kungl. Telestyrelsen i samband och en speciell portabel station har erhållitmed SSA ansökan. signalen HM9A vilken kommer att användasRedogjorde LN för arbetet med SSA Di på utställningar och expeditioner. Första
plombok vilken nu är färdigställd. Boken vil gången HM9A användes var då den kördes
ken i första exemplar förevisades kommer att från Cheju Island och nästa gång kommer den 
annonseras i nästa nr av QTC. Styrelsen god att höras från en utställning i Seoul under ti 
kände de förslag till introduktion som hade ut den 11- 30 nov. på 7-14-21-28 MCfs Al
arbetats. Priset fastställdes till Kr. 13 :50 vari och A3. 
inräknats av myndigheterna påförd varuskatt. 

Distrikten äro HM 1 Seoul
Ordf. framförde föreningens tack till LN och HM 2 Kyunggl-do, Kangwon-do, Hwang

AHK för deras insatser i samband med bo hae-do 
kens 	tillblivelse. HM 3 	Choongchung Pook-do, Choongchung 

Nam-doBeslöts att i samråd med Kungl. Telesty HM 4 Cholla Pook-do. Cholla N am-do,
relsen vidtaga lämpliga åtgärder rörande vis Cheju -do 

sa namngivna stationer. Tills vidare publiceras HM 5 Kyungsan g Pook-do, Kyungsang 
Nam-dodessa ej. HM 6 Haml,y ung Pool,-do, Hamky ung

Beslöts att anslå 85:- kr till distriktsbidrag Nam-do (utdelas senare) 

för distriktsmöte i Arvika den 9/10 efter att HM 7 	Pyungan Pook-do, Pyungan Nam-clo 
(utdelas senare)budgetförslag granskats. HM 8 Novis-stationer 

fLN HM 9 Portabla oCh mobila stationer 
HM 0 Klubbstationer 

Amerikanska amatörstationer i Korea an
vända fortfarande prefixet HL9 som reserve
rats för dessa. 

fLNBrev från SM5AYL 
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, WHY DO THINGS 
styrelsen 

Attention : v. ordf. SM5AZO Kapten C. E. 
 THE HARD WAY? 
Tottie 

Gör diplomjakten intressant och systeHärmed ber jag att få säga upp min anställ 
ning såsom föreningens kanslist. matisk. Eliminera allt bläddrande i QSL

Det är mig personligen oerhört smärtsamt buntarna. Skaffa ett exemplar av SSA 
att ta detta steg, men p g a SM6BLE:s (re Diplombok, som på ett ögonblick ger
presentant för 6 :e distriktet) aktion gentemot 

svar på hur ställningen är för ett aktumig samt BBC-ärendets olyckliga upptakt och 
utgång, anser jag mig ej kunna sköta mitt ellt diplom. 
arbete mera med det förtroende och den ar Kompletta uppgifter och plats för er
betsglädje som varit grunden och förutsätt 

forderliga noteringar för varje diplom.ningen för mina insatser i SSA:s verksamhet. 
Jag anhåller om att få bli löst från mitt Oumbärlig för diplomjägare i alla åld


kontrakt så snart ske kan för att ku=a till 
 rar.
mötesgå min nya arbetsgivare. 

Jag hänvisar här till den preliminära upp
Endast Kr. 13 :50sägning som jag gjort, dels personligen till 

SSA:s ordförande och dels i ett handbrev den 
13 maj 1960. 

Finnes hosSamtidigt ber jag att få tacka SSA: s styrelse 
för det förtroende och det stöd de givit mig SSA FöRSÄLJNINGSDETAUunder mina 11 år på SSA - samma tack går 
till alla SSA:s medlemmar. ENSKEDE 7 

Stockholm den 1 oktober 1960. 
SM5AYL 
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Av SM3WB, Sven Granberg, Strömsbro 

När Dala-Storstundslägret började liM, mot vara möjligt att ordna ett publikdragande lä
sitt slut och lägerledningen, dvs. -GL och ger i Dalarna eftersom ju landskapet vimlar av 
- WB hade ett av sina vanliga kvällsplena, turister denna årstid. Däremot voro vi en smu
ställdes frågan om vem som skulle skriva i la tveksamma om det fanns något behov av 
QTO om lägret. -GL replikerade omedelbart: amatörläger i dessa tider, då folk inte har ro 
»Finns det någon anledning varfö' · vi inte skall att stanI:\a på en plats allt för många dagar. 
göra det också? » 1959 års inställda läger pekade ju på en viss 

lägerleda. När anmälningstiden gått ut var det 
Vid planeringen av lägret gick tankegång bara 40-talet anmälda och för att lägret skulle 

arna omedvetet in på Ästölägren. Det var gå ihop erfordrades minst 3/4 beläggning av 
också ofrånkomligt att man gjorde jämförel anläggningen. Jag kan gott erkänna att jag 
ser och det lånades nog också en del av Ästö hade många nätter av orolig sömn när jag
traditionerna, för det fanns ju ännu icke några kalkylerade lönsamheten. Även om det nu inte 
för Storsund. Ästöns vilda natur ute i yttersta rörde sig ;om några jättesummor så fär man en 
havsbandet gjorde Ästön lockande, och nu viss pirrande känsla i maggropen när man 
Skulle vi i stället få en plats i leende Dalabygd. upptäcker att man satt igång något som med 
Vi hade även tecknat oss till minnes många största tveksamhet kommer att gå ihop. Så 
brev resp. insändare i QTC där man efterlyste ordnades i hast ett improviserat sammanträde 
ett amatörläger i centrala Sverige. Vår första i SM4NE's fiskarstuga och -NE gav det mo
inspektion av Storsund visade att det borde 	 raliska stödet med orden: »Vi ordnar väl ett 

läger för oss själva då om inte några andra 
vill komma.» 

Veckan före lägret tillbringade -GL och 
jag i Storsund, dels för att lära oss att känna 
oss hemma och dels för att vidtaga vissa för
beredelser. Veckan avsågs väl också kunna ge 
litet avkoppling. På rätt tidigt stadium hade 
vi bestämt oss för att driva lägret med »egen 
personal» då vi voro litet för sent ute för att 
få disponera lottor. Vi ville också söka få kos
ten anpassad efter publiken som ju även be
står av kvinnor o<:h barn. Värt arbete bestod 
därför i att - under slåttertid - få fatt på 
personal och sedan komponera en acceptabel 
matsedel som inte fick bli för dyr och att slut
ligen beräkna portionsstaten. Varken - GL 
eller jag hade väl sysslat med storhushåll för
ut så det hade sina problem. Hade man vetat 
vad det innebar att för hand skala potatis till 
potatismos för 75 personer så hade man för
modligen valt något annat till middag. Vid 
denna tidpunkt utnämndes Gunnar till kom
missarie, då han visat sig ha gott handlag med 
kvinnlig personal och även besatt vissa färdig
heter och insikter i kokkonsten. Arbetet gav 
honom full sysselsättning och till följd av sina 

En del av UKV-representationen. Fr. v. 5DH, 
5BIU, 50HH, 7ZN, 5FJ, 3WA, 6BTT, 3WB. 
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En del av lägerdeltagarna samlade vid flaggstängerna med Sveriges, Danmarks, 


Finlands och Storbritanniens flaggor. 


fina förbindelser lyckades han också ordna för voro under all kritik och utbytet där blev inte 
månliga Inköp. Glädjeämnena under förbere så stort. På 40 och 80 mb utväxlades ett myc
delsevckan var nyanmälningarna. Vi hade fått ket stort antal QSO och vid detta laget bör 
igång en station på 40 mb och där bedrev nog alla aktiva hams i Skandinavien känna till 
EL2X alias SM4IO en livlig propaganda som Storsund. De antenner som byggdes och prova
började bära frukt bland de tveksamma. När des var en V-beam med mycket länga ben . 
söndagen den 10 randades voro vi därför rätt Som ena änden var anbringad i flaggstå ngen 
fyllda av tilförsikt, och vi kunde nu räkna in kunde hennes Maj:t drottningen inte få sin 
6O-talet anmälda, en måsunge vid namn Joa flagguppvaktning den 13 juli. Vidare en ner
kim samt en symbolisk deltagare. bantad Quad för 10 och 15 mb, en G5RV, en 

Tendensen inom amatörradion tycks ju gå ground-plane för 20 mb samt en coamatad 
mot kommersiellt byggda apparater eller »dubbeldipoh> för 20 och 40 meter. På 2 mb 
»byggsatsapparater». Vi hade också glädjen hopmonterades -BTT's 40 elements beam i 
att av Lagercrantz och Palmblad fä låna de toppen aven gammal semaformast som iord
mottagare och sändare vi behövde för kort ningställdes under förberedelseveckan . Efter 
vägsbanden. Pä UKV-sidan hade vi att på vederbörlig fotografering av »första spadta
räkna SM7ZN's sändare och - BTT lovade get», överläts grävningsarbetet till -WB och 
medföra en NC 303 samt en antenn modell -GL seco op till ett pris av 2 kr pr djupmeter 
större. Därutöver fanns även en AR 88 till varöver de kände sig enbart lurade. - BTT 
hands. Radiomaterielen utsätts för mYCket har i QTC nr 8/9 redovisat UKV-resultaten, 
stora påfrestningar på sådana läger då den vilka ju blevo rätt förbluffande eftersom vi 
oftast går non-stop dygnet om samt handhas lyckades ordna med ett par kraftiga norrsken 
av operatörer i olika stadier av trötthet. Sta under lägerveckan. 
tionerna hade också sina downperioder och dä Ett problem är störningarna mellan statio
ser lägerdeltagarna bäde ledsna och förvånade nerna. 40/80-meterstationen måste sålunda 
ut över att det inte finns brukbara stationer. flyttas en bit från UKV- och DX-stationerna 
Ingen tycks emellertid vilja sätta sig in i hur för att alla skulle ha möjlighet att vara igång. 
deras egna, handgjorda eller köpta station Till följd av det opålitliga vädret hunno vi 
skulle klara sig under sådana exceptionella endast med en rävjakt, den vi kallat »Kampen 
förhållanden. Konditionerna på DX-banden om Storsundskampen», där priserna utgjordes 
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av äkta dalatillverkade dalahästar i olika stor
lekar. SM5APF hade välvilligt ställt medel till 
förfogande för priserna. SM5BFE hittade de 
två. rävarna på 33 minuter, följd av SM4BIU 
som hittade en räv på samma tid. Inalles del
tog 7 man. 

På onsdagen anordnades en lagtävling med 
ett dam-, ett »gubb»- och ett pojklag. Täv
lingen omfattade 4 grenar och inleddes med 
ett heat där det gällde att med hjälp aven 
vattenspruta föra en ballong längs en 40 me
ter läng bana varefter slangföraren hade att 
svälja en lakritsrem och därefter bläsa sönder 
en ballong. Den smällen utgjorde startskottet 
för en skidtävling på. en 300 m läng äng. Skid
löparna hade full skidutrustning med ullvantar 
och allt, och bl.a. G3JUB, Sam frå.n Liverpool, 
utgjorde en festlig syn. Vid mälet skulle delta
garna dricka ur en pilsner resp. sockerdricka, 
och segrare blev damlaget där Marianne 
- AKX ledde slutvarvet. De tävlingssugna lä
gerdeltagarna fortsatte omedelbart med en 
fotbollsmatch som lär ha slutat oavgjort 2-2. 

Veckans klimax var torsdagens surström
mingsskiva, vilken tillkom på. mängas begä
ran dvs. 75 st. Surströmming njutes ju numera 
i stora del·ar av landet vilket bör vara något 
att minnas för de som i framtiden ämna ordna 
läger i sydsverige. I Värnamo med omnejd sy
nes dock denna sed vara för barbarisk, och 
därför kunde man pä behörigt avstå.nd se ett 
korvgrillande gäng i skogsbrynet. Surström
mingsfesten brukar å.tföljas av tal- och andra 
glädjeyttringar vartill kom prisutdelningarna 
för de olika tävlingarna. Det hela avslutades 
med dans långt in på. småtimmarna ackompan
jerat med ett kraftigt åsl,väder . Musiken i öv
rikt hade ordnats av - A VQ som är medbroder 
i en dansorkester, och denna kom till oss i 
Storsund. 

En dag fyllde SM3CFK 40 är och han av
festades med ett kaffe-, saft- och tårtkalas i 
matsalen . Ett par kvällar hade vi bioföreställ
ningar med bl. a. -JD's och - FJ's Åstöfilmer 

lit IluI II If» If» 

Här är ett enkelt sätt att ordna modulering 
av exempelvis en grid-dip-meter. Rl är det 
befintliga gallermotståndet och R2 skall vara 
ungefär 1/4-del av värdet på R1. 

Frekvensen på den ton som på det här sät
tet på.moduleras grid-dip-oscillatorn kan varie
ras genom ändring av Cl OCh/eller R3. 

QST Maj 1960. 

samt ett par filmer om rävjakt och radiostyr
ning. TV fanns i säväl »Storsundstugan» som 
matsalen genom välvilligt tillmötesgående a v 
en Falufirma. Försöket bekräftade å.nyo att 
TV och sällskapsliv inte går ihop och därför 
blev också. kvällskaffet en smula förskjutet 
till följd av Perry Mason & Co. Auktionen drog 
mycket folk och gav ett bra tillskott till läger
kassan. Vi hade haft glädjen att få gåvor av 
Palmblad, Lagercrantz, SATT, Elfa, Clas Ohls
son m. fl. Av övriga lägerinslag märktes 
-BTT's föredrag om vå.gutbredning på UKV. 

Som framgått av lägrets gästbok och övriga 
handlingar besöktes lägret av 67 olika »signa
ler» och huvudparten föll på. tredje distril,tet. 
Hur detta skall tolkas är svå.rt att veta, men 
man får väl'anta att det beror på. att treorna 
vant sig med läger och att deras personliga 
kontaktbehov är större än tätortsdistriktens. 
Det utländska inslaget bestod av OH2KK med 
en finsk lyssnare, G3JUB som besökte Sverige 
för 12:e gängen samt OZ2NU med son. OZ2NU 
intervjuades om de danska sommarlägren och 
han ansåg att' de nog hade en uppgift att fylla 
men att det var svå.r t att få. tag på. villiga le
dare. 

Härmed skulle väl detta referat vara klart 
och det äterstår för mig att tacka lägerdelta
garna för deras vänliga ord och omdömen 
samt intresse för kommande läger som kanske 
kan bli i Storsund igen. Morgondagens läger 
är må.hända »drive-in-läger» där deltagarna 
garanteras t. ex. WASM 144 utan att de be
höver stiga ur bilen . Hm. - NE skall ha tack 
för det trevliga QSL-kortet som väl illustre
rade resningen av semaformasten för 2-me
tersbeamen, och SM3QJ för att han skötte för
läggningsjobbet och gärna delade ut lakan 
oavsett tiden på. dygnet. Gunnar - GL bör 
också. ha en blomma för gott arbete och slut
ligen bör min egen XYL Greta ej glömmas för 
att hon hjälpsamt högg i om det behövdes 
hjälp på. »expeditionen» i köket eller i marke
tenteriet. _ 

I NÄSTA NUMMER 

fortsätter SM6BTT 432 MHz-serien med 
att beskriva en konverter. 
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CQ WORLD-WIDE 

9 

5DX CONTEST 
9Resultat 

Kolumnerna betyder i ordning: Call, Band 
(A=allband), poäng, QSO, zoner, länder och 
effekt. (A=0-35W, B=35-150W, C=150
500W) 

Single Fonl Operator 
'SM3BIZ A 91317 303 59 124 B 
'SM3EP A 70220 237 46 108 B 

SM5AQV A 58320 216 46 89 C 
SM2 AKA A 34968 210 36 88 B 
SM5BFR A 18020 123 28 40 C 
SM5AJR A 9177 112 18 51 B 
SM7AFK A 5168 49 22 46 B 
SM7TQ A 3283 15 18 31 C 
SM7CNA A 437 13 8 11 B 
SL6CV A 442 24 5 12 

'SM3AZI 28 21016 112 23 48 B 
SM2BPE 28 1035 21 10 13 A 
SM5AJU 21 1421 30 9 20 B 
SM5MC 21 378 14 6 12 C 

'SM6SA 14 54873 266 28 63 C 
SM5AIO 14 2905 58 10 25 
SM3 AVQ 14 2673 94 6 21 B 

1I1uJtI Operator 
'SL5AB A 34220 180 39 79 (SM2BJQ, SM2CIJ) 
*SM5AQB 21 24960 153 27 53 B (SM5AQB , 5AQN. 

5WI) 
SM5AZU 21 7168 66 16 40 B (SM5AZU,5ATN, 

!lBGB) 

OW 
Single Operator 

'SM5CCE A 178940 504 65 165 C 
SM5AJR A 35796 206 36 
SM4AEQ A 22528 132 32 
SM7EH A 20274 163 28 
SM6VY A 9546 71 26 
SM7CNA A 7220 67 26 
SM7BWZ A 6039 69 20 
SM2CSA A 2352 39 14 

'SM3AKM 28 10695 75 22 
SM7ID 28 8874 80 19 
SM3AST 28 289 11 6 

'SM5KV 21 31680 229 25 
SM5AJU 21 23175 161 22 
SM5BFE 21 18602 130 22 
SM7TV 21 3690 63 13 
SM3AD 21 3168 65 11 
SM7BVO 21 1200 32 6 
SM7AFK 21 616 18 8 

'SM2BQE 14 26100 162 23 
'SM5ATK 14 17355 153 22 
SM5AHJ 14 15336 129 20 
SM5BFJ 14 14160 161 19 
SM5AHL 14 14049 167 19 
SM7TQ 14 11895 129 16 
SM7AFA 14 5376 54 17 
SM5AIL 14 3294 110 6 
SM5BRS 14 3010 71 9 
SM5BAS 14 2176 64 10 
SM6CJI 14 1776 50 9 
SM6AUZ 14 924 41 6 
SM7AAQ 14 510 35 3 

'SM3AGD 7 19980 210 14 
SM3VE 7 15904 259 11 
SM5CAK 7 9522 183 8 
SM5BLA 7 7339 129 9 
SM6BWQ 7 4180 92 8 
SM3BEI 7 3900 89 8 
SL6CV 7 2072 73 5 
SM5BKO 7 1602 39 8 

78 B 
56 C 
81 B 
48 A 
50 
41 B 
28 
47 B 
39 B 
11 B 
63 A 
53 B 
49 C 
28 B 
25 
10 B 
19 B 
37 B 
43 C 
51 B 
41 
44 C 
45 C 
39 
21 
26 B 
24 B 
15 C 
15 A 
12 
46 C 
45 B 
38 
32 A 
30 A 
31 A 
23 B 
26 A 

Multi Operator 
'SM6VR A 147072 466 57 135 C (SM6VR. 6APH, 

6BSK, 6VQ) 
De med • utmärkta erhåller diplom. 

73 CCE 

Flera medlemmar 

behövs i 

THE INTERNATIONAL 
HAM HOP CLUB 

Under sommaren har antalet svenska med
lemmar i I.H.H.C. stigit till 21, varav 11 »full 
members» och 10 »associate members». Fort
farande finns det emellertid stora vita fläckar 
på kartan. För att vi på bästa sätt skall kunna 
hjälpa våra utländska gäster och själva där
igenom få. god service utomlands, är det önsk
värt att åstadkomma en bättre och jämnare 
täckning över landet. De områ.den, där det är 
särskilt angeläget att värva medlemmar, är 
följande: 

Stockholm, Västerå.s, Norrköping, Malmö, 
Hälsingborg, Karlskrona, Kalmar, Borgholm, 
Visby, Få.rösund, Karls tad, örebro, Siljansbyg
den, Härnösand, Umeå samt hela inre Norr
land. Även i Bohuslän och Dalsland behövs nya 
medlemmar. 

Det vore tacknämligt, om flera SM-hams 
kände sig kallade att ansluta sig till klubben. 
Åtagandena är inte så stora. Medlemmarna 
behöver ju inte erbjuda nattkvarter mer än 
2 gå.nger om å.ret och endast på tider, som 
passar dem. Inkvarteringen behövel' heller 
inte erbjuda så stora svå.righeter: det räcker 
gott och väl med ett par luftgummimadrasser 
på. vardagsrumsgolvet. 

För dem som inte är klara på klubbens syf
ten hänvisas till QTC nr 7 och 8-9/1960. Se
dan dessa notiser skrevs, har bildats ett ar
betslag för Skandinavien med representant för 
varje land. Svensk I.H.H .C.-manager är nu 
SM6AEN, Lennart Bjureblad, Vadstenagatan 
28, Göteborg H . Till honom skall alltså. i fort
sättningen all korrespondens för I.H.H.C. stäl
las (så.ledes in te längre till OZ3LI i Vaerslev). 

Alla, som önskar ytterligare informationer 
om klubben, dess villkor och syften, är väl
komna med en rad till -6AEN. Förfrågningar 
är inte bindande! Tänk på så. trevliga och bil
liga hamhops Du själv kan göra. Medlemmar 
finns över huvuddelen av kontinenten, i USA 
och Canada samt på. flera andra platser. 

XYL eller YL går bra att ta med och må.nga 
har också. erbjudit sig att ta emot familjer 
med minderåriga 2nd operators. Klubben er
bjuder alltså. utomordentliga möjligheter att 
resa långt under rimliga ekonomiska villkor . 

/AZO 
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ANTENNER 
FÖR 

432 nuz 
Av SM6BTT, Lennart, Berg, c/o Lundgren, Mackliersgatan 4{7, Göteborg S 

Innan jag lämnar måttuppgifter för nägra 
432 MHz antenner, är ett teoretiskt resone
mang på sin palts. Speciellt bör man göra klart 
för sig, att man inte kan vänta sig samma re
sultat aven 6 elements antenn pä 432 som av 
motsvarande 6 ele pä 144. 

Anten nförstärkn i ng 

Alla har väl hört uttrycket förstärkning i 
samband med UKV-antenner. Eftersom en an
tenn är ett passivt element kan dess förstärk
ning ej vara större än 1. Det är ej heller sam
ma sak man menar, då man talar om förstärk
ning i samband med en sändare, LF-förstär
kare och en antenn. Man bör rättelig'en tala om 
antennförstärkning, med betoning på antenn. 
En antenns antennförstärkning definieras som 

antennens strålningsintensitet i maximi
riktningen 

G 
strälningsintensiteten i maximiriktningen 

från en referensantenn 

===~ 

0~ 

Måttskiss på den collinjära 12-elements 
antennen. 

Referensantennen förutsättes matad med 
samma effekt som den undersökta antennen. 
Med ord uttryckt är alltsä antennförstärkning 
en antenns förmåga att koncentrera den ut
strälade effekten inom en viss rymdvinkel på 
bekostnad av effekten inom andra rymdvinkel
områden. I amatörtidskrifter brukar en halv
vågsdipol väljas som referensantenn, men i 
teoretiska betraktelser är det endast korrekt 
att använda en s . k. isotrop antenn som refe
rensantenn. En isotrop antenn strålar lika ät 
al!a häll och dess antennförstärkning sättes 
lika med 1. I förhällande till en isotrop antenn 
har en halvvågsdipol antennförstärkningen 
1,64 gånger eller 2,15 dB. 

Beräkning av G 
Ett sätt att mäta en antenns antennförstärk

ning är att· ta upp antennens horisontal- och 
vertikalstrålningsdiagram (ett mycket besvär
ligt arbete) och därur bestämma vinklarna 
mellan halveffektförbrukningen. Antennför
stärkningen erhålles då som 

52525 
G = --- 

ey· e" 
ey betyder vinkeln mellan halveffektspunk

terna i vertikalled . G erhålles i förhällande till 
en isotrop antenn. Formeln är approximativ, 
men gäller mycket bra om sidoloberna är 
minst 15 dB svagare än huvudloben. 

Vi kan utan vidare förstå att en antenn med 
högt G har ett litet värde på produkten ev'
eho Hur ev och eh varierar inbördes beror på 
antennkonstruktionen, men ur trafiksynpunkt 
borde eb vara stor, så att inriktningen av an
tennen inte blir sä kritisk. Vid stora antenner 
blir dock bäda vinklama små och antennen 
måste noggrant inriktas mot motstationen. 

Effektivabsorptionsyta 
Vid resonemanget om antennförstärkning 

har våglängden ej kommit in i uttrycken. Var 
och en inser dock att en 40 meter läng tråd 
uppsamlar mer effekt än en 1 meter lång träd. 

Föreningen Sveriges Sändarea ,matörer 

Så här ser 12-elementaren ut 
i färdigmontemt skick. 

För att bedöma en antenns mottagnings
egenskaper bör man alltså betrakta den pä ett 
annorlunda sätt än vid betraktandet av dess 
sändningsegenskaper. En mottagareantenn ka
rakteriseras framför allt av sin effektiva ab
sorptionsyta (A) . Om en sändare på mottagar
sidan har en viss strälningsintensitet P o (ut
tryckt i watt per m2 ), och vär mottagarean
tenn förrnär uppsamla en viss effekt PI därav, 

PI 
så är tydligen kvoten -- (m2 ) ett mått på 

P o 
mottagareantennens uppsamlingsyta. 

Sambandet mellan antennförstärkning och 
effektivabsorptionsyta är: 

G 

A =-_ ..h, 


4". 

där .1. betyder våglängden. 

Vi ser att en 10 elements Yagi för 144 MHz 
med G = 45 gånger (över isotrop antenn) har 

45 
en absorptionsyta A = -- . 2,082 = 15,5 m 2 , 

4". 
men motsvarande 10 ele för 432 MHz endast 

45 
A = -- . 0,6952 = 1,73 m 2 . 

4". 

Om vi har en 144 MHz och en 432 MHz sän-. 
darestation med samma i maximiriktningen ut~ 
strålad effekt, och önskar ur en anpassad mot
tagareantenn erhälla samma effekt på de bäda 
banden, så skall mottagareantennernas effek
tiva .absorPtionsytoi-;;'ara ' likä-:-All tsä-Kl44= 

G144 G432 
A432 vilket betyder -- . 2,082 = -- . 0,6952, 

4". 4". 
som ger G432 = 9 . G144 . 

432 MHz antennens antennförstärkning mås
te alltså vara 9 gänger (9,5 dB) större än 144 
MHz antennens. Praktiskt uttytt betyder detta 
ungefär 9 gånger fler antennelement pä 432 i 
förhållande till 144. Normalt använder ju ama
törstationerna samma antenn på säväl sänd
ning som mottagning, varför de 9,5 dB ovan 
delas upp med 4,75 dB pä vardera sändare- och 
mottagareantennerna. En 432 MHz antenn med 
3 gänger så många element som en 144 MHz 
antenn, bör ge samma resultat, under förut
sättning att sändareuteffekt och mottagare
brusfaktor har samma värde på de bäda ban
den. Dessa två sista villkor är dock mycket 
svära att uppfylla, varför man inte bör tveka 
att ta till 432 MHz antennen lite extra stor. 

12 ele collinjär antenn 
Vid mina första 432 MHz prov använde jag 

en 12 element collinjär antenn enligt vidståen
de skiss och foto och med följande mått: Alla 
element 3 mm i diarn., reflektorer 343 mm 
långa, radiatorerna 324 mm. Avstånd mellan 
reflektor och radiator 104 mm. Mittpunktsav
stånd mellan collinjära element 356 mm, och 
avståndet mellan väningarna 348 mm. Alla 
element måste monteras framför den bärande 
konstruktionen om denna är utfö.rd av metall. 
Jag lödde elementen pä 6 mm kopparrör, som 
sedan stuckits genom de vertikala rören och 
låsts vid dessa med plätskruv. Matningsled
ningen är gjord av 1 mm EE, som dragits på 
ca 25 mm avstånd från varandra. ' 

Antennens konstruktion framgär även tyd
ligt av foto. 

Den ovan beskrivna 12 elementaren lämpar 
sig utmärkt att bygga större antenner med. 
Fyra stycken 12 ele stackade 2 i bredd och 2 i 
höjd, ger en 432 MHz antenn, som ganska väl 
uppfyller kravet pä absorptionsytan. Om vi an
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(Han använder nu EP5X som call OM!) 36 på cw!, samt 160 länder loggade. Detta allt
KL7DQG, YU7LAA, 4X4CK, VK:s KL7PJ, så vad 40 meter kan bjuda på. Om någon 
KH6AWS, KH6DLF, KX6BQ, SV1:s samt skulle va'ra intresserad så försök om morg

o- ~ "! 
~ c o

l'" tll J,~I '" I I I I I I '"l 

60'262 

Måttskiss på SM7BZX:s Long
Yagi för 432 MHz. 

tar att varje 12 ele antenns matningsimpedans 
inte påverkas i större omfattning vid stack
ningen (gäller endast denna antenntyp) och 
fortfarande är omkring 300 ohm, kan vi alltså 
tänka oss en matning enligt följande. Anten
nerna förbindes parvis med 300 ohm kabel, och 
dessa par med en 150 ohm kabel. I sista ka
belns mittpunkt anslutes en 72 ohms koax 
över en kvartsvågsbazoka, för övergång från 
osymmetrisk till symmetrisk matningsledning. 
De tre bitarna bandkabel görs 2 våglängder 
långa, och alla fyra antennerna matas i fas. 
Man bör försöka mäta SVF, så att detta håller 
sig inom rimliga gränser. På 432 MHz är det 
lätt att genom högt SVF förlora det mesta av 
antennförstärkningen. SM6ANR använder en 
4S ele enligt ovan, hans matning är dock lite 
annorlunda. 

"Long-Yagi" för 432 MHz 

Från Sven SM7BZX har jag erhållit måtten 
på följande 13 ele Yagi. Sven använder till alla 
elementen 3 mm hårddragen mässingstråd, och 
dessa är sedan fastlödda på bommen, som är 
av 12 mm stålrör. Vid lödningen använde Sven 
mjölksyra som flussmedel, och fick därigenom 
fina lödställen. Längderna på elementen är: 
reflektor 359 mm, alla direktorer 301,5 mm 
samt radiator 324 mm. För anpassning till 
RG-S/ U, via halvvågsbalun, användes 1 mm 
trådar på 10 mm avstånd från den 324 mm 
långa radiatorn. Avstånd mellan elementen 
framgår av skissen på antennen. Även denna 
antenn lämpar sig att stacka, lämpligen med 3 
våglängder mellan antennerna. _ 
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SWL-Red.: Sven Elfwlng T 
Solg-lrdsgalan 15, E 
ömsköldsvIk N 

Hösten har kommit och med den mörkret 
som medför att konditionerna i allmänhet blir 
stadigare och långväga DX hörs på banden. 
40 meter öppnades här den 12 sept. åt USA 
efter flera månaders »tystnad», detta gäller 
alltså SSB/FONE inte på CW där Ws går året 
runt. 

Första man på listan denna gång är Hans 
HjelmstTöm i Skövde som meddelar att han 
hört: 14-AM 3A2CN LA1LGjP Jan Mayen 
samt XE2DO (som har jättetjusigt QSL, 
Hans!). 21-AM FESAH (QSL-ar 100 % via 
bureau och direkt!) VS1GZ, 602AB, VR2DE, 
YAIBW, FF4AB, DL3ROjEP (numera 
EP3RO!) FR7ZD (Guy på Reunion Islands) 
VS9AJW, AP2Q och på 2S-AM UA9:or 
UD6 :or VK0PM (som varit synnerligen sta
dig gäst här i Europa på eftermidadgarna) 
ZS3B samt UW9CB (nytt prefix för UA9). 

QSL har anlänt från: VR2DE, y A1BW, 
9N1MM, 602AB, RASCAR, RD6ADU, FESAH, 
FF4AB, VS1GZ, 9M'2DW, DL3RO/EP, ZS4UP, 
UA9VB, ZB1HC etc! Fin utdelning. Om! 

Bengt Arne Johansson i Kinna har alltid en 
massa fina saker på gång: Från SM6CKF 
hörde han och kallade en TA3CK på 14 cw, 
men det är väl ingen tvekan om att denna är 
pirat! 7 mc cw: W4CKB K2SPP vid 06-tiden 
på 7040A, (grattis till dina första ws på 40! 
Försök få HAS på 40 cw, en mycket spännan
de och svår sak!) 14 cw: 3A2WB (skicka QSL 
med SSAE till W4TO, det är Gus Browning 
W4BPS som är ute på expedition!) FFSAD, 
VQ3HV, EL3B, ISlIN, FQSHV, FQSAG, 
FQSHW M1jW4BPD, JA:s, ZL:s UHSKAA etc. 
14 ssb: KR6:s OD5CV, KG6FAF, W3ZAjEP. 
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K5GHS (vilken red. hört på 7 megs SSB en 
morgon med fina sigs!) 21 cw 3VSCA, 602GM, 
UJSKAA. 

SM3-3052 Hans ähgren i Sollefteå bidrar 
med 14 cw: JT1AB, FQSHO, VQ3HZ, HL9KT, 
14 am: YS2SB, 14 ssb: 9N1SM, KG6AAY, 
9G1BQ, KX6BQ, 21 am : FR7ZD, FF7AG. In
komna QSL: BV1USC, BV1USE, 5A5TA, 
RHSAAD, K<MNAA, OQ0KU, FBSCO 
EAS:s . . . 

SM3-3104, SWL-red. , loggar emellanåt: 14 
- SSB: VRID ofta, bl. a. 141S-1440 GMT en 
gång. VQ4ERR, KV4BQ, MP4BBW, U05PK, 
W3ZAjEP, KG6FAE, AP2CR, 9NlSM, 
VS6AZ, FBSCM, VQ5FS, CR5CA (Joe CR6CA 
på exp till Sao Torne) UL7JA, UA0KAD, 
VU2NR, VK9NT etc. Andra bättre saker: 
VRIB 21040 cw 1216 559, ZS7R 21099 5S9, 
UJSKAA 21095 599, FBSXX 21100 599, 
UG6KAA 14072 1210 5S9, OY5S 59, VK0WH 
OS09 21221 59, W7LQC Utah 21315 59, UHSDA 
2S090 599, KW6CV 14-ssb 59, VQSAV 2S250 
Pierre, Vacoas 60 w Qubical Quad 59+, ZSSI 
(Peter) 2S-AM 59 1753, VQ1SC 1729 579 
14052, SUlIM, 599, 14071 2320, UJSAK 14020, 
EP1AD Iran 0555 på 14164 Fone 59, EP5X 
14297-SSB 0557 59, EA0AC 21411 1745 59 
(+) samt inte minst ZC4AK med 569 på 160 
meter. 1.S Mc/s cw mellan 2250-2302 kallade 
CG ettiota. 1 gånger, ficka inga svar alls! 

40 meter har alltid varit intressant att lyss
na på och ISO-meters V-beamen får verkligen 
visa vad den går för: På 7 SSB följande t. ex.: 
W4IBS ofta. 721S kc 0745 59+, K0JNU, 
K5GHS, W2AB OSOO, 7206 59, W1CUL N. 
Hamp John 721S 0635 59+, W6QUV 7206 
OS15, WSQBJ 720S, W9GSY 7203 0655 5S, 
K9SGZ W2KSV/mobile, Ray 5S/9 720S 0713, 
W3AQN (starkast denna sähong här!) 59+15 
mellan 0730- 0S30 på 7204, K4UJH mm samt 
inte minst KG1BH Zone 40 720S 0730 talking 
to W6TSQ, WOHSP etc. 

På 40 Novice cw band bl. a.: KN0ZEJ, 
WV2MPL 7199 0645 459, KN4WTT 71S2, 
KN0AZC 715S 559, KN0YBU 7166 549, 
KN4UFE 7162 KN4CGQ, KNSVYV OSlO 715S, 
WV2KEN 7177 559, WV20AC ett flertal 
gånger vid 0730-draget 569, KN9YPB OS16 
7162, KN10QF, KN0EFC, WV2NRB samt 
WV20GU på 7163 så sent som 0926 med 559. 
7 megs är ofta mycket intressantare och här 
finns även DX, VK3:s, JA:s, VQ4:s på kväl
larna, XU, HC1, VP:s om morgnarna med 
fina signaler. 

Dessutom ger 40 meter mycket bättre svars
procent och 99 % av alla »overseas» rpts bli i 
allmänhet besvarade. Ibland är dock Europa 
QRM:en för svåra, men vissa kvällar hörs 
nästan bara långväga DX. Resultatet efter 3 
---=r års 40 met DX-ande här är nu HAS 40 
foni , FONE-HAS 47 (40 confirmed), HAZ

narna, bäst efter 0700 mellan 7200-721S, nå
gon timme eller så. Sista veckorna har RÖda 
Korset i Schweiz testat en 100 kw sändare på 
7210 och förstört hela nöjet men det är snart 
färdigtestat. 

QSL received: UMSKAA, U05AA, RA6JAV 
och ett SO-tal andra ryska QSL. VRID (air
mail) KB6BL, KB2U, VK2QL (7 cw), ZD1AW, 
3A2CN, HK0TUjMM, FF4AB, VP9AK (40 
cw), HA5AMjZA, 7G1A, 3A2AE, TF3MB, ' 
VP5VB (SO met cw), KN4, KNS på 40. 
FB7CD, ZL4JF Campbell, JA:s CRSAC och 
ett 50-tal Gs och OK på 160 meter. 

En annan intressant sida av hobbyn förutom 
att jaga Zoner och DXCC samt states på 40 
meter är ·att jaga QSL från ryska OBLASTS 
(regioner). Det finns 172 olika regioner 
oblasts, och än så länge har QSL från ett 70
tal inkommit! Kompletta listor över dessa re
gioner samt andra ryska prefix kan tillhanda
hållas hos red. för en billig penning. Red. har 
även ett 25-tal begagnade callböcker 1955/59 
som ska vräkas iväg så snart som möjligt. 
För de som är intresserade av "DX" återger 
vi några informationer hämtade ur »The PX
er», en 10-sidig DX-Bulletin vilken red. redi
gerar. 

ZL4JF på Campbell Island, som hörs på 14 
cw/AM mellan 06-{)S, går QRT nu fram till 
jul, då han troligtvis kommer tillbaka. CR5AE 
från Portug. Guinea är stadig varje dag på 
21025 cw IS-draget ZS10U and ZD1RM ska 
till ZSS i October 14030/21030 cw. VR3KD på 
Christmas Isl har vänt hem och lämnat VR3L . 
kvar där ensam. W2AYNjEP har numera cal
let EP2AY och finns på 21-AM ofta. ET3AZ 
är nuf rån Etiopia på 14/21 cw. VR1E, VR1F 
hörs ofta på 14 cw 09-10-tiden. VR1B på ssb 
(10 watts) samt cw alla band. VR1A på 14
AM 09-tiden. UMSFZ på 14-AM UISAK på 
SSB nu! Med bästa 73s och LYCKA TILL på 
40 meter . boys! _ 
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Om man kopplar de oktalsocklar som är 
avsedda till likriktarrör på det här viset kan 
man utan vidare plugga in andra rör med lik
nande data. Bland annat passar 5AX4, 5AZ4, 
5R4, 5U4, 5V4, 5W4, 5YR och 5Z4. _ 



268 Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Mera 
om I QTC nr 6/1959 framlades ett förslag från 

SM4XL och SM5BK om organiserandet av 
nödnät. Förslaget komm.enterades av FRO:s 
ordförande, major Birger Englund, samt SSA:sNÖDNÄTEN kontaktman i Region I, SM5ZD. Samtidigt ef
terlystes ytterligare synpunkter från intres
serade medlemmar. 

På det sista uppropet kom 5 svar. I det föl
Sammanställt av SM5AZO, C E Tottie, jande lämnas ett referat av de sålunda erhåll 
Mölnavägen 1, Lidingö 2 na synpunkterna. 

IIngar o. d. torde SVårligen kunna Inordnas I nu gällande 
bestämmelser för amatörtrafIk. Vid skallgång passar 

SM6DU 
Nödnät bör arrangeras, De bör organiseras aven in· FRO:s materiel betydligt !lättre än amatörernas. Det vore 
stans, som står både myndigheterna och amatörerna nära, emellertid givetvis värdefullt, om amatörerna kunde in
dvs FRO. För verksamheten lämpar sig FRO:s material tresseras att skaffa sig lämpliga grejor. För detta skulle
bättre än de enskilda amatörernas. dock fordras att amatörcertifikat skulle gälla för polls

frekvenserna i skallgångstrafik. Särskilda anyopssignaler
SM3BNL för skallgång skulle kunna tänkas. Någon utbildning för 

Bättre samarbete bör kunna ordnas mellan SSA och skallgångs trafik erfordras, vilket FRO :s utbildningsorga
nisation skulle kunna ta hand om.FRO. Om det finns möjlighet ordna nödnät i Sverige och 


anknyta det till internationella sådana bör SSA ge all Hur är för övrigt ersättningsfrågan ordnad, om någon 

hjälp. Ä ven televerket bör intresseras för saken, bl. a. skadar sig under skallgång? Kanske erfordras en kollek

för att klara ut hur nödtraflken skall Inpassas I gällande tivförsäkring genom SSA. 

bestämmelser (B:53). 
 Vid fjällräddning kan det vara lämpligare alt använda 

KV än UK, eftersom KV hejdas mindre a v mellanliggan
SM1 BVQj5 de höjdpartIer . I fall då. markvågsutDrednlngen blIr för 

Nödnät bör ordnas inom SSA. Samverkan med FRO kort kan det emellertid bli nödvändigt att utnyttja rymd
vågen. Här kan behövas rätt till fria telefonsamtal förtorde vara svår att ordna på grund av att amatörerna 
amatörer, som bor längt från platsen men ingriper förutgör en allt mindre andel av medlemsstocken I FRO. 
att reläa mellan patruller och spaningshögkvarter. EnFRO:s räddningstjänst torde syfta t!ll , att myndighe
liten nödsändare, som varje turist har med sIg på långterna vid behov larmar erforderlig personal. Ett nödnät 
turer I fjällen, skulle kunna vara användbar och lättinom SSA skulle kunna bil ett komplement i stället för 
att pejla in för rävjägare. 

möjlighet att uppfatta nödsignalen och I sin tur larma Vad antenner beträffar bör kontakt tas med tlllver· 
myndigheterna. kare av livbåtssändare för att klara ut hur de konstru

erat de s. k. drakar, som används för att få upp anten

en parallellorganisation genom att där den enskilde har 

ner från livbåten. KonstrUktionsbeskrivning skulle kunna 
införas I QTC. Eventuellt skulle en liten uppblåsbar bal

SM5BLC 
VI får Inte okritiskt ta efter andra länders organisa long kunna vara till nytta. Detta skulle vara värdefullt 

tion. »Förhållandena i Sverige är så olika. I Sverige har för fjällräddningstjänsten . 
vi Inga så stora floder, att 100.000-tals människor plöts
ligt kommer l livsfara vid en översvämning, rIsken för Det mesta av denna verksamhet synes passa bäst för 

FRO men SSA kan understödja genom att propagera förvulkanutbrott och förödande jordskaly torde vara mini
dessa grenar av FRO:s ' verksamhet och genom att tmal. » V I har icke samma resurser som de stora lä.n
QTC ta in meddelanden, som berör skallgång, fjällrädd

delar ta vara endast pä sådana uppslag, som kan passa 
derna. Vi bör därför inskränka oss till aft i tillämpliga 

ning etc. Någon konkurrens mellan FRO och SSA behöver 
det inte bli. Alla intresserade kan ju vara med i båda 

farenheter, som står att få på respektive områden. 
oss . Både SSA och FRO bör Inventera de utländska er

organisationerna. Vi kommer längst genom samarbete. 

Särskilda nöd frekvenser på amatörbanden blir troligen 
svära att hålla rena från trafik av olika slag. Det torde 
löna sig bättre att ropa upp en annan station, som ropar SM4XL 
CQ, och be honom om hjälp. Det är för en vanlig amatör Nödnät inom både SSA och FRO behöver ej innebära 
svårare att hålla ett sked än att få ett vanligt QSO. De någon onödig parallellorganisation . Den ena verksamheten 
internationella nöd frekvenserna lämpar sig emellertid är civil och den andra militär. Många exempel finns t 
bäst. Om amatörerna kan intresseras för att skaffa ut vårt samhälle på helt berättigade parallella organisatio
rustning för att täcka dem, förbättras bevakningen av ner. 
sjö- och luftfartsnödsignaler. Särskilt 2182 (allmän nöd
och anropsfrekvens för telefoni), 8364 (allmän livbåts Jag ansluter mig icke till uttalandet från SSA kon

frekvens), 121,5 MHz (luftfartens IIslgnalfrekvens) och taktman I Region I, att SSA borde behålla sin hobby
karaktär och ej gå in i »statl ig bunden verksamhet». 

frekvens) samt 243,0 MHz (nödfrekvens för livbåtar) 
möjligen 156,8 MHz (sjöfartens säkerhets- och anrops

SSA måste visa att föreningen duger något till . Det är 
skulle kunna vara användbara för ändamålet. Även vissa vidare olämpligt, att FRO ombesörjer all samverkan 

andra frekvenser kan tänkas. Sedan kontakt etableras mellan nödnät och myndigheter. SSA nödnät bör vara på 

bör man överenskomma om annan frekvens, så. att inte amatörbanden, så att den egna materielen kan användas. 

nya anrop hindras. Varför Ic ke propagera för att alla både för träning och vid egentlig nödsignalering. Särskilt 

amatörer under 5 min före och 5 min efter varje amatör bör man tänka på mobllstationerna. SSA:s och FRO :s 

trafikpass och vid trafikpauser kontrollerar någon av de trafik bör hållas isär - bortsett givetvis från nödvändig 
internationella nödfrekvenserna? Här är ä ven en uppgift transitering. Många för nödnät Intresserade SSA-med
för lyssnaramatörerna. lemmar kan sakna intresse för att gå in i FRO. 

Med kontinuerlig täcknIng av de viktigaste kortvågs Nödnät inom SSA är även en regIon I-angelägenhet. 
områdena skulle amatörstationerna få ökad användbar FRO lämpar sig ej att verka på det internationella pla
het för försvarsändamål. Rapporttjänst vid idrottstäv- net. 
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Vi tackar dem, som visat intresse och lagt så sammanhängande uppgifter - låt vara att 
ned arbete på att delge oss sin syn på denna de i vissa avseenden skulle komplettera var
betydelsefulla fråga. Meningarna är i många andra - som här föreslagits. 
avseenden delade men detta är naturligt i ett Däremot är det givet, att SSA har intresse 
ärende som detta och var och en har ju rätt av att uppmana sina medlemmar att - efter 
att hysa sina egna åsikter. Till övervägande vars och ens intresse och förmåga - ta del i 
del synes emellertid ha framkommit, att FRO nödnätsverksamheten, lyssna efter nödsigna
bör vara huvudman för de nÖdnät, som kan ler etc. En omfattande insats av radioamatörer 
visa sig lämpliga att arrangera. För att ett på detta område kan tydligt ådagalägga vär
tillräckligt finmaskigt nödnät skulle kunna det att inom samhället ha en skolad kader a v 
åstadkommas inom SSA torde erfordras så denna kategori. Även om de i sin egenskap 
mycket arbete och propaganda, att detta svår just av radioamatörer är sammanslutna i en 
ligen skulle vara förenligt med verksamheten ren hobbyförening, kan de samtidigt vara en 
inom en hobbyförening. Det antal svar som in stor tillgång inom flera andra områden än re
kommit ger inte heller belägg för att det en na hobbyverksamheten. 
bart inom SSA skulle existera ett tillräckligt När man skall utröna den lämpligaste for
brett underlag för en frivillig nödnätsorgani men för nödnät är det ett kravatt man strä
sation vid sidan aven likadan eller liknande var att skapa organisation och ansvarsförhål
inom FRO. landena så enkla, klara och logiska som möj

I ett litet land som vårt är det nödvändigt ligt. Man måste då också undvika att i allt 
att söka koordinera alla resurser för bästa för hög grad influeras av vad som är eller 
möjliga resultat. Tendensen går mot ökad har varit. Frågan är hur vi helst vill att det 
samordning av olika militära och civila organ skall se ut. Mer eller mindre subjektiva upp
såväl i krigsförberedelsearbetet som i freds fattningar och rena personfrågor är inte bär
verksamheten. Sammanslagningar sker och kraftiga argument när det gäller att vidareut
samordningsorgan skapas. Det vore därför veckla någon form av verksamhet. Om alla in
olyckligt att i strid mot denna utveckling ska tresserade strävar efter att samarbeta kom
pa olika, organisatoriskt åtskilda organ med mer också resultatet att bli gott. _ 

nas (som för övrigt tycks ägna sig uteslutande 
åt motorbåtande) årligen återkommande navi
gationstävling, som gick i trakten av Vax
holm. I år hade man infört rävjakt som ett 
tävlingsmoment. En räv skulle prickas in på 
kartan, och ju mer fel man pekade, desto fler 
minuspoäng fick man. Räven låg någonstansäujakt mitt i Vaxholm. D~n andra räven låg högt 
uppe på en brant strandsluttning, och efter 
strandkanten fanns ett antal tavlor med olika 
beteckningar. Det gällde att ta reda på bakom,Rävred. : SMliSZR, Torbjörn Jansson, 


Stenbrottsgatan l, Sundbyberg. 
 eller rättare sagt över, vilken tavla räven låg. 
Minuspoäng för fel tavla. Ett av de övriga in

I förra rävjakten slagen i tävlingen var, att man skulle köra 
fanns en kort redogörelse för årets räv-SM. runt en liten holme och räkna en massa tav
I detta nummer finns den slutgiltiga resul lor, som stod på stranden runt ön. En massa 
tatlistan. andra kul jippon fanns, och efter tävlingen 

bjöd Hajarna på ett eftersnack vars like nogVa)' kommer SM 1961 att äga rum? 
aldrig skådats i rävjaktssammanhang tidiga

Ingen som vet. re. Praktiskt taget allt fanns på bordet, och 
stämningen var glad och otvungen. Vi hoppasEuropeiska mästerskap i rävjakt 
verkligen, att Hajarna inte har gjort detta förlär det bli i stockholmstrakten nästa sommar 
sista gången. _omkring månadsskiftet juli- augusti. Men alla 

-BZRboliner är mycket lösa än, varför några när
mare upplysningar inte kan ges ännu på ett 
tag. 

På nästa sida återfinnes resultaten av
I Stockholm 

jagades det räv per motorbåt den 17 septem
 räv-SM 1960. 
ber. Det var Rodd- och segelsällskapet Hajar
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RESULTAT 
FRAN 
SM I 	RÄVJAKT 

1960 

Organisatörerna av SM i rävjakt 1960 har 
översänt resultat- och prislistor från tävling
en. 

Ekonomien tycks klara sig, om vi säljer 
maskeringsnäten (hugade anmäle sig!) och 
om de som badade bastu insätter en krona 
per gång på postgiro 466695, T. Jansson, Sund
byberg. Tyvärr verkar det som om de tävlande 
glömt vad som stod i programmet om bastun. 
Tack på förhand! 

Många har sagt att tävlingen var för lätt 
och det må vara möjligt, men kanske också 
rävjägarna blivit bättre. Däremot har ingen 
menat att jakten var orättvis, vilket vi är 
tacksamma för. Som de tävlande nog märkte 
var snabbaste vägen mellan 'rävarna lika obe
roende ät vilket håll man sprang banan. 

Nu är det då slut på det roliga för den här 
gången. Alla är vi rörande eniga om att detta 
var det sista SM vi arrangerade. Men tänk 
sä skönt att i fortsättningen kunna jaga räv 
med gott samvete! 

Ja, tack alla Ni som tävlade och hjälpte till. 
Vi tackar också alla prisdonatorer, Elfa Radio 
och Television AB, som öppnade filial, och 
Räddningskåren, som skötte om de tävlandes 
små blessyrer. Den bogserade dessutom på 
nolltid bort en bil, som fastnat i en leråker i 
obehaglig närhet aven natträv. 

SM i rävjakt 1960 
SM5BF, SM5BZR 

Så här låg rävarna! 
Rävarnas liig-e (karta: 10 I NO eller kartkort Gustavs

berg) : 

Natt 	SM5ASKj5 8 mm s n i Långsunda 
SM6BMBj5 5 mm N m i Bölemosse 
SM7BHOj5 3 mm N L I Långsunda 
SM5CDDj5 6 mm N L I Lugnet 

Dag 	SM5ASKj5 2 mm N n i Insjöns 
SM6BMBj5 4 mm S ö i Bölemosse 
SM7BHOj5 3 mm S . i St. Kovlk 
SM5CDD j5 i nedre vänstra hörnet av N ORM 
INGELANDET 

»Nyttiga» priser 

1) Rundradiomottagare (Conserton ). Zenerdiod OAZ20Z 
(Ph!l!ph). 

2) Universalinstrument 20 kohm/V (E lfa). Zenerdlod 
OAZ203 (Philips). 

3) 2 st. 6146 (SATT). Ficklampa (Elfa). 
4) Mikrofon (Elektronikbolaget) . Ficklampa (Elfa). 
5) Högtalare (Elektronlkbolaget ). Ficklampa (Elfa). 
6) Exponeringsmätare (Zander & Ingeström ). Vridkon 

densator (SRT). 

PRISLISTA 

Individuellt: 1) Kurt Leuchovlus. Guldplakett. SM5APF:s 
vandringspris (för alltid). 

2) Bo Lindell. Silverplakett. 

3) Arvid Carlsson. Bronsplakett. 

Bästa dam: Barbro Nord. SM5APF:s vandringspris (för 
alltid) . Firma Johan Lagercrantz' hederspris. 

Bäste oldboy: Kurt Leuchovlus. LRA:s vandringspris. 

Bäste junJor: Lennart Klnnman. Läkerois hederspris. 
Lagtävling: 1) Stockholms rävjägare. Bo Lindell, Arvid Plac. 


Carlsson, Göte Bäck. Guldjetonger. SM5BEO:s vand

l. 	 SM50Wringspris (för alltid). 2. SM5AKF 

2) Västerås Radioklubb. Kurs Leuchovlus, Stig KJell  3 . SM5YD 
gren, Ragnar Johansson. Silverjetonger. 4 . SM5BII 

3) Linköpings Radioamatörer. Gunnar Ojersson, Tore 5. SM5IQ 
Nord, Jan Peterz~n . Bronsjetonger. 6 . 	 SM5AIO 

7. 	 SM5ADZ
Jumbo: Curt Westling. Hårt bröd och filmjölk . 8. 	 SM5BUZ 

9. 
10. 	 SM5ATZ 
11. SM50T 

7) Mikrofon (Elektronikbolaget) . Telefonrelä (SRT). 12. 
8) Electon Tube Manual (Philips). 13. 
9) Högtalare (Gösta BäCkström). Telefonrelä (SRT). 14. SM5BFE 


lOJ Presentkort 25:- (Bo Palmblad). 
 15. 	 SM5YW 
16. 	 SM5BXP11) 	2 st. 417A (SER). 
17.12) 	Kraftrelä (SRT). Presentkort 25:- (Bo Palmblad). 18. 	 SM5AIU

13) 3 högspänningskondensatorer (SRT). Presentkort 19.
25:- (Elfa) . 20 . SM5BXT 

14) Mikrofon (Elektronikbolaget). 3 högspännIngskonden- 21. SM5DB 
satorer (SRT). 22. SM5GQ 

15) Kurvmätare (Ingenjörsutensilier) . 23. SM5UR 
16) Mikrofon (Elektronikbolaget ). 24 . SM5CR 
17) Universalinstrument Avom lnor (SRA). 25. 
18) Mikrofon (Elektronikbolaget). 26 . 	 SM5FJ 

27. 	 SM5BI{N19) Litesold lödkolv med lödtenn (EIfIl.) . 
20) l ·st. 6146 (SRA). 28. 	 SM5AYY 

29. 	 SM7CJC21) l st . 417A (SER). 
30 . 22) 	Maskeringsnät (Arrangörerna) 31.

23) 	 1 st. 417A (SER>. 32. 	 SM5CLE 
24) 	 1 st. QQE06/40 (SRT). 33. SM6AZB 
25) Glasfiberantenn (Antennspeclallsten) . 31. 	 SM5ADI 
26) 	 1 st. 417A (SER). 35. 
27) 1 st. 6146 (SRA). 36. 
28) 1 st. 892B (SRT). 37. SM5CMM 
29) l st. 829B (SRT). 38. SM5TX 
30) Rörsats till rävsax (Elfa). 39. SM5AMW 

31) 1 st. 829B (SRT) . 40. 
41 . 32) 1 st. QQE06/40 (SRT) . 
42. 	 SM5CHH

33) 	Parker Jotter (SRA). 43 . 	 SM6CJK
34) 	 Penn-set (SRA). 44 . 	 SM5BMN 
35) 	 Cigarrettändare (Masterprlnt). 45. 
36) 	 2 st. EL34 (SATT). 46. 
37) l st. 829B (SRT). 47. SM3CEF 
3S) Rörsats till rävsax (Elfa). 48. 
39) l st. OC28 (Philips). 49 . 
40) 2 st. selenventiler (SRT) . 50 . 
41) 6 st. torrackumulatorer Rulag (E Jfa). 51. 	 SM6CU 

52.42) 	Kondensatorer och hf-drosslar (SRT) . 
53.43) 	Kondensatorer och hf-drosslar (SRT) . 
54.44) 	 2 st. vridkondensatorer (SRT). 55.15) 	Rörsats til rävsändare (E)lfa). 56. 	 SM3BIZ

16) 6 st . torrackumulatorer Rulag (Elfa) . 

47) 1 st. vridkondensator (SRT) . 

48) Presentkort 10 :- (Elfa). 

49) PenlIght (Elfa) . 

50) Fickkniv (SRA o. LM). 

~1) PenJlght (Elfa) . 

52) 1 st. vrid kondensator (SRT). 

53) 1 st. vrid kondensator (SRT). 
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RESULTATI~IsrI'A 

Kurt Leuchovius 

Bo Lindell . .. . . . 

Arvid Carlsson · ... . .. . .. . .. ....... . . 

Göte Bäcl< 

Alf Llnd'gren . . . . . .. . . . . 

Ernfrid Aspelin . .... . . . . . . .... . . . . . . 

Gunnar Ojersson 

Tore Nord . . .. . . . . .. .... 
Roger Zetterberg . ..... . . . . ... 
Lars Granell 
Lennart Kinnman 
K-E Leijdström 

Lars Lindqvist . . . . . . . . . . . .. 

J. TOllin 

Stig Kjellgren . . .. . .. . . .. .. . ... 

Bo Tidesten . . .. ... .. . .. .. . . .. . .. . . 
Ragnar Johansson . .... ... . . .... ... 
Bernt · Axen . ... ...... 

Stig Johansson .... ... ... 
Carl Jönsson .. . . . . . . . . ......... .. 
Gösta Säll . . . . . . . . . . . . 
Rune Sagnell " .. ...... . 
Björn Forsberg 
C-G 	 Lu ndqvist . . .. .. . . ... . . .. . . . .. 
Erik Petersson . .. ... . ... . .. ... . ... . . 

B Brolin . .. . . . .. . . ... . . . ............ . 

Jan Peterz~n 


Ulf Ring ..' 

Stig ·Skäär 

Stig Johansson 

Sven-Olof Wiberg 

Lennart Gustafsson 

Sture Nordgren . . 

Gösta Rosen 

Arnold Axelsson . ..... .. .. 

Bo Lager ....... . .. . 

Ove Eriksson · .. .. . ..... . . 

Sven Johannisson 

Hans Falkeman 

Hans Ost . . ... . ... ... . .. 

Åke Ohlsson . .. .. . . .. . ... . 

Paul Gerstl ... . . . . . .. .. 

Olof Andersson 

Barbro Nord . .. . .. ..... 

Sven VIkner · .. .. .. . .... 

Bertil Andersson . . . . . .. . . . 

Rolf Sjöblom . . 

Lars Car1sson ... . ... . ..... . . .. .. 

Gunnar Svensson . .. . .. . . . .. .... 

Lars Elstorp 

J ack Westerberg 

Tore Månsson ... . ... ... .. 

Bo Mejner . .. .. .. ... .. .. . .. 

Claes Rydln . ...... " ..... . .. .. 

Rune Andersson .. ... . . . .... . . 

Curt Westling 

l) 	 Stockholms Rävjägare (SRJ) Bo Lindell 
Arvid Carlsson, Göte Bäck ... . ... . . . 

54) 	 Ficklampa (Elfa) . 
55) 	 Ficklampa (Elfa). 

2) 	 Västerås Radioklubb (VRK) Kurt Leu
56) 	 Ficklampa (Elfa). chovlus, Stig Kjellgren, Ragnar Jo

hansson ..... ...... .. .. ...... . . .... ... 
SRT Standard Radio och Tele fon AB 3) LInköpings Radioamatörer (LRA) Gun-
SATT Svenska AB Trådlös Telegrafi nar Ojersson, Tore Nord, Jan Peterz~n 
SER Svenska Elektronrör 4) Boräs Radioamatörer (BRA) Roger Zet-
SRA Svenska Radiobolaget terberg, Stig Jobansson, Sture Nordgren 

...... .... 


Klubb 
VRK OB 
SRJ 
SRJ OB 
SRJ 
SRJ OB 
SRJ 
LRA 
LRA 
BRA 
SRJ OB 
SRJ JUN 
SRJ OB 
SRJ 
NRK 
VRI{ 
SRJ 
VRK 
SRJ OB 
Näs 
SRJ 
SRJ OB 
SRJ OB 
SRJ 
SRJ 
Per 
NRK OB 
LRA 
LRA JUN 
Näs 
BRA 
Näs 
SRJ 
BRA OB 
SRJ 
SRJ 
BRA 
LRA JUN 
SRJ OB 
SRJ 
NRK 
LRA JUN 
SRJ 
Vän JUN 
LRA DAM 
Gul 
SRJ 
Gul 
Näs 
SRJ JUN 
SRJ 
Vän OB 
Gul JUN 
SRJ JUN 
SRJ JUN 
LRA 
Gul 

Lagtävling 

5) 	 Nässjö (Näs) 

na.tt dag t<>t&Jt 
4 1.29'1:: 4 1.14 5 2.43'J2 
4 1.38Y2 4 1.15 'h 8 2 .54 
4 1.45 4 1.13 8 2.5/) 
4 1.27 4 1.32% 8 2.59 ~~ 
4 1.33 4 1.27'/" 8 3.00'/, 
4 1.26 4 1.36% 8 3 .02 '/, 
4 1.26 4 1.43 8 3.09 
4 2.06 'h 4 1.13 '/2 8 3.20 
4 2.02 4 1.22'1., S 3.24 y, 
4 2.04 4 1.21 8 3.25 
4 1.501/~ 4 1.34 Y, S 3.25 
4 2.03 4 1.23 8 3.26 
4 1.52 4 1.34'1, 8 3.26'/, 
4 2.04 % 4 1.23 8 3.27% 
4 2.06 % 4 1.22'/., 8 3 .29 
4 2.03 4 1.26 8 3.29 
4 2.03 4 1.26 ,/., 8 3.291/~ 

4 2.05 4 1.26 ,/, 8 3.31 '/, 
4 2.03 4 1.36'J2 8 3.39 '1, 
4 2.19 ,/, 4 1.25 '/2 S 3.45 
4 2.01'k 4 1.44 ,/, 8 3.46 
4 2.13 ,/, 4 1.33 8 3.46 y, 
4 2.31 4 1.22 'J, 8 3.53 % 
4 2.29 4 1.25 8 3.54 
4 2 .03'1.: 4 1.53'1.: 8 3.57 
4 1.55'1., 4 2.06 'h 8 4.02 
4 2.43'1.: 4 1. 22 ~~ B 4.06 
4 2.23'1, 4 1.46 8 4.091j, 
4 2.15'/, 4 1.55'/, 8 4. 11 
4 2.15'h 4 2.03'/:' 8 4.19 
4 2.15'/, 4 2.05'/" 8 4.21 
4 2.43 'f:, 4 1.43 8 4.26'/, 
4 2.43 ,/, 4 1.44 'h 8 4.28 
4 2.43 'J, 4 1.44 'h 8 4.28 
4 2.25 4 2.03 'h 8 4.28 y, 
4 2.43 'h 4 2.03'h 8 4.47 
4 2 .55'h 4 2 .03 8 4 .58Y, 
4 2.48 4 2 .17 8 5.05 
4 2.55'1., 4 2.16 8 5.11 'J, 
4 3.05 4 2.15 8 5 .20 
4 2.4 3 '1., 4 2.53 8 5.36 '/, 
4 3 .08 4 2.46 /" 8 5.54'/, 

'3 2.28 4 1.56 7 4 .24 
3 2.20 lh 4 2.19'h 7 4.40 
3 2.51 % 4 1.50 7 4.41 '/, 
3 2.58 4 1.48 % 7 4 .46'1., 
3 2.58'1., 4 1 .50 7 4.48 % 
3 2.38 4 2.22 7 5.00 
~ 2.44% 4 2.45 7 5.29% 
3 3.08V, 4 2,26%: 7 5.35 
2 2.07 4 2.18 6 4.25 
2 2.55% 4 1.48 6 4.43'/, 
2 2.43% 4 2.26 6 5.09'1., 
3 2.28 3 2.42 6 5.10 
1 1.10 4 1.24 5 2.34 
2 2.07 3 2.44 5 4.51 

Stig Johansson , 	 stig 
24 8.51'/, Skäär, Sven-Olof Wlberg ..... 24 12.11 % 

6) Norrköpings Radioklubb (NRK) J. TollIn 
B. Brolin, Hans öst ............ . 24 12.49')., 


24 	 9.42 7) GUlIänget (Gu l) Sven VIkner, Rolf Sjö
b lom, Tore Månsson ...... ....... 20 14.13 'I, 

24 10.35 Per=Perstorp 
Vän = Vänersborg 

24 12.11Y, 
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CQ World-Wide DX COlltest 1960 

Tider: Fone: 0200 GMT den 29 oktober till 
0200 GMT den 31 oktober. CW: 0200 GMT 
den 26 november till 0200 GMT den 28 
november. 

Band: Samtliga band under 30 MHz för vilka 
deltagarens licens gäller. 

Tävlingsklasser: 1. Fonesektionen. al Single 
Operator, bl Multi Operator, single trans
mitter, cl Multi Operator, multi transmit
ter. 
2. CW-sektionen. al Single Operator, bl 
Multi Operator, single transmitter, cl 
Multi Operator, multi transmitter. 3. 
Klubbtävling. 

Utrustning : Ingen begränsning gäller beträf
fande den utrustning som får användas. 
'Deltagarna får använda den maximieffekt 
som är tillåten enligt deras licens. 

Testrneddelande : Vid fone 4 och CW 5 siffror 
utväxlas, utgörande RS(T) följt av eget 
zone-nummer. (För SM 14). Stationer i 
zone 1-9 sänder 01-09. 

Poängberäkning : För kontakt med station på 
annan kontinent 3 poäng. För kontakt 
med station på egen kontinent men ej eget 
land 1 poäng. För kontakt med eget land 
O poäng, men tillätet för erhällande av 
landmultipel. Endast en kontakt per sta
tion och band är tilläten. 

Multipel: En multipel av ett för varje kontak
tad zone per band. En multipel av ett för 
varje kontaktat land per band. 

Slutpoäng : 1. Slutpoängen för ett band är 
summan av land och zonemultipeln multi 
pliserad med kontaktpoängsumman. 
2. Slutpoängen för flera band är summan 
av land och zonemultipeln för alla band 
multipliserad med kontaktpoängsumman 
för alla band. 
3. Den som sänder in log för ett band del
tar i tävlan i enbandsklassen. Den som 
sänder in log för mer än ett" band deltar 
i tävlan i allbandsklassen sävida inte an
ges att man önskar tävla på ett visst an
givet band. En station får inte tävla i mer 
än en klass. Single Operator stationer 
måste ha deltagit i testen under minst 12 
timmar för att kunna erhålla ett diplom. 
Om en deltagare använder flera band men 
önskar tävla på endast ett av dem, måste 
han ha använt detta band under minst 12 
timmar. 
4. Multi Oprator stationer mäste ha varit 
·aktiva under minst 24 timmar för att kun
na erhålla ett diplom, och kan tävla en
dast i allbandsklassen. 

Zoner och länder: CQ zonekarta och ARRL 
och WAE landlistor gäller. 

Diplom: Diplom utdelas till segrande Single 
Operator station i allbandsklassen i varje 
land och till segrande Multi Operator sta
tion i allbandsklassen i varje land. Dess
utom utdelas en lång rad speciella utmär
kelser. 

Logginstruktioner : 
1. Fyll i zone-nummer och land enda,~t 
första gången det(n) kontaktas. 
2. Använd separata blad för varje band 
och gör upp ett sammanställningsblad. 
3. Ange alla tider i GMT. 

4. Alla deltagare skall räkna ut sin poäng
summa och kontrollera loggen så att inte 
mer än en kontakt per station och band 
räknas samt att för övrigt alla poäng
och multipeluppgifter är riktiga. 
5. Kontrollera att namn och adress är 
klart angivna på varje loggblad och på 
sammanställningsbladet. 
6. Varje deltagare måste underteckna en 
försäkran att alla regler har följts och 
att loggen överensstämmer med verklig
heten. Se sammanställningsbladet. 
7. Om tryckta loggformulär ej finns kan 
papper av formatet 8lh x 11" användas. 
Formuläret har plats för 52 kontakter per 
sida. Skriv endast på papperets ena sida. 
8. Zonekarta, loggblad och sammanställ 
ningsblad kan erhällas från CQ, se nedan
stående adress. Sänd ett adresserat ku
vert (storlek A4) och bifoga IRC's. Ange 
hur många blad som behövs. 

Deadline: Alla loggar måste postas senast 
den 1 december 1960 för fonedelen och 
senast den 15 januari 1961 för CW-delen. 

Adress: 
CQ Magazine, 
300 West 43rd St., 
New York 36, N. Y. 
Att: Contest Committee. 

7300E 

BIDRAG AV ALLA SLAG 

MOTTAGES TACKSAMT 

Diplomfolk 
»Certificado Cidade de Luanda» har tillde

lats: 
SM3ADP, SM3AVQ, SM3EP, SM4-3046, 

SM4-2921, SM4-1937, SM6-3000. 
DUF1 har tillfallit SM3BCZ. 101 har eröv

rats av SM5AJR, SM50W och SM5ATK. 
R6K har även utdelats till SM50W och 

SM4-2923. 
fLN 
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Sammanställning 

All Band Entry Phone D Station Call LettersD 

Single Band Entry D CW D Number of Operators 

ca WORLD=WHDE nx CONTEST 

Zone Country 

Band QSO's Multipliers Multipliers Points Score Band 

--

--- 

11.8 MC 1 

3.5 MC 


7 MC 


14 MC 


21 MC 


27 MC 


28 MC 


TOTAL I I 

+I--x 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1-

__I 

=1 
1.8 

3.5X 

X 

X 

X 

X I 
X I 
X 

7 

14 

21 

27 

28 

All 
Bands 

ISTRUCTIONS : To determine All Band score,total each column with the heavy lines. Single 
band stations are permitted to operate on more than one band. However, indicate and total 
ONLY the band you wish judged. 

Transmitter Description and Power 

Receiver 

Antennas 

Other Operating Aids 

Remarks (Suggestions, Criticisms, and Comments) 

Club Participation 

This is to certify that in this contest I have op.erated my transmitter within the limitations of 
my license and observed fully the rules and regulations of the contest. 

Name Call 

Street and Number 

City Country 

Loggexempel. 

WORLD-WIDE DX CONTESTLOG 

LOG FOR, .........................MC. BAND 
(Usa separate log for each band.) 

COUNTRy..... 
CALL LETTERS OF 
OTHER OPERATORS 

P

NR. 

HONED CWD 

OPERATORS ....................... . 

I IFlll IN ONlY WHEN asoSERIAL NUMBERSDATE TIME IS A MULTIPllER POINTS 
STATION I 

(GMT) (GMT) 
SENT RECEIVED ZO~~ZNR I NAME OF COUNTRY (1 or 3)I I I I 

I 

I 
TOTAL NUMBER ZONES, COUNTRIES, POINTS: I I 1 
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JORDEN HAM-annonser 
Denna annonsspalt llr öppen för radioamatörer. som I 
denna sin egenskap rikt...,. sil: nu andra radioamatörer. 
Annonsprts l kr per grupp om 42 bokstäver, siffror MANEN eller tecken. dock läl:st 3 kr. Icke SSA-medlcmmar 

dubbel taxa. Text och Ukvld Insändas var för sig till 

l,an.Uet töre den G I mänaden före InfÖra.ndet. Annon

sörens anropSSignal skaU utsätta. I annonsen. Enbart 

post.box godtas .åledes ej som adress. För kommersiell 
 JORDEN 
annons gäller QTC ordInarle annonspriser (se omsla~ 


get·s andra sida). I tvel'sarnnU>. fall förb ehåller sig red. 

rätt att avgöra, om SIUlons sl,sU anses som kommer
 Tvävägskontakt 
sleU. på 1296 MHz 

W1 BU och W6H B har kört det förstaKöpes 
amatörqsoet .via månen! 

• Konverter Hlr amatörbanden till b ilradio. Mobil 

sändare 25-50 W helst alla band. ll.tmlnstone 80, 40 
 Den 17 juli 1960 gav årslängt arbete resultat 
m. Omformare till tx 6 vOltssystem. Antenn till mo i och med att kontakt nåddes frän Boston.bil tx , Itöpes komplett eller I enheter. S1II7BKZ, FfI. 

Mass. till San Carlos. Ca!.. via mänen på. 1296 
MHz. I den ena ändan stod Eimac Radio Club 

S. NUsson. Flygl,omp. AUS. Uppsala.. 

• TX l fb skick, 10-50 watt, helst med likr. Svar 

med beskrivning till SH7CFR S. E. Svensson, Jonsbo. 
 of San Carlos för apparaturen. i den andra 
Sm. Rydaholm. Rhododendron Swamp VHF Society. 

Många var de frågetecken som dök upp i de 
Andersson. Upplandsgatan 29. StcckhoJm. 
• G<lnset Super 6, PE 103. BC 696. L. Larsson, c/o 

bäda föreningarna innan överhuvud taget nä
gon byggverksamhet kunde sätta igäng. Hur 

ut minst 300 v 150 mA. Svar med pris till S~12AZH. 
• DX-40 eUer DX-20 samt VFO. Omformare in 6 v, 

skulle man pä bästa sätt ordna en parabolisk
Kjell Agren. Nydalavägen 31. Umeå. reflektor? Den skulle bli 8 fot. Vilken grad 
• BC312. 	 BC:142. BC348. G. Wladmann, Tuleg. 31, av stabilitet var man tvungen att eftersträva? 
Sthlm Va, tfn 010 34 38 40. Om m a n tittar på uppbyggnaden av appara

turen ser man att sändardelen börjar med en 
kristalloscillator pä 1 MHz. Glider den oscilla
torn 1 period får man vid 1296 MHz ett fel pä

Säljes 
• BC455, pollss!ind. Standard m. dynamotor 6 V 

In, 400 V 200 mA ut, förstärkare 2-6SJ7 + 4-6L6 
 1296 perioder. Eftersom mottagarna är myc
ut. nätfrafo. L. Larsson. e/o Andersson, Upplandsga ket selektiva, med ett passband på 100 perio
tan 29. Stcckhotm. der, mäste stabiliteten vara bättre än 50 Hz. 
• R208, 6 rör, 10-60 mc, med Inb. slutsteg och nät En ide om hur det såg ut i de plywoodhus 
aggr. (100---250 V AC eller 6 V DC). Sälj. för 100 som W6-gänget använde får man av följande:
kr. SH6CWP, Göran Holmdahl, Svent()rpsUden 5, Gö
teborg S. Tx: 1 MHz kristalloscillator i ugn. dubblar

och tripplarchassi . 4X150A tripplare till 432.
• NC-46 I mycket gott skick, allström 110/220 V, 

0 ,5-30 Mc/s i fyra band, elektrisk bandspridning, kr. 
 3CX100A5 tripplare till 1296. 3CXIOOA5 för
275 :-. SM6BDM, Lövmänadsgaatn 8. Göteborg N. tfn stärkare. 3K2500LX luftkyld klystron med 1 
46 77 37 , 18-19. kW input. Exakt frekvens 1296.001 MHz. 

Rx: Parametrisk . förstärkare från Micro
skick, m ed 19 reservrör, säkr., lampor + schema j ka· 
• VRL 19-rörs super: 1,2-30 Mc, I mycket gott 

wave Associates MA2-100. MF-förstärkare på
sett pä mottagarens baksida. Pris c:a 700:- eller 
anbud. B yte kan även diskuteras. S1II5AXQ. K.-E. An 29,5 MHz. 75A4. If-filter med 100 Hz pass
dersson, Edsvägen 3, Huddinge. Tfn . 57 49 73 e. kl. band. 
18.00. En sträcka på 4800 km mellan Boston och 

San Carlos överbryggades och den sträcka sig
Elfa exclter 12 w 100:-. Elfa converter 35 mc/s x
• Geloso 	 vfo 4/102 m rör 60 :-. 144 mc/rlg. Tx. 

nalerna verkligen gick var två gänger av
tal. mm. EBBcc 90:-. Ev. byte m. lIkrikt. eller EI ståndet till mänen dvs. ungefär 804.500 km.bug. Sv. t. S1II6CWR S. Petter6son. Box 754, Dals 
Långad. ORD 
• Radiostyrd modellbät utan RX men med kristall 
styrd TX; asynkronmotor, samt nägra beg. högtalare 

säljes. SMö-3147 . Peter La.ndgren. O"'UIldavägen 31 e, 

Upplands Väsby. TfD 0760/31378 (efter kl. 17). 
 NYA LICENSER 
RöPES 

SM5LVS Brlmark, Ulf Georg, Mössbergsv. 25, Bromma. 
SM7CWS Drefelt, B jörn Henry, Helgeandag. 20 B, 

Lund. 

Revisorns adress: 
 SM5CXS Häggvlst, Agne Evert, Starng. 42, Älvsjö. 

SM7CYS Johansson, Göte Roy, Arag. 22, Hälsingborg. 
Emil Barksten SM3CZS 	 R ylander, Björn Christer, VIktoriag. 4, Kram

fors. 
Frimärksvägen 37 SM5CAT 	 Sylwan, Odd Birger, Ehrenstrahlsv. 44, Brom· 

ma.Enskede 	7 SM6CBT Wallin, Stig Åke Hartvig, Rosellv. 8, Bengts
Tfn 010/49 18 62 fors. 

SM4CKL FjelIner, Dag, V. Vintergatan 112, örebro. 

Föreningen Sveriges Sändarea.-matörer 

1960 Radio Hobbies Exhibition 

w 

Arets RSGB internationella hobbyutställning 
äger rum under tiden den 23-26 nov. 1960. 
Under utställningstiden kommer RSGB sta
tion GB3RS att dagligen vara igång på tele
grafi. t~lefoni och SSB. Även utställarnas fa
brikstillverkade utrustningar kommer därvid 
understundom att användas i demonstrations
syfte. Bland nyheterna kan nämnas att för för
sta gängen kommer en heltransistoriserad 
kommunikationsmottagare att utställas. Hem
tillverkade amatörutrustningar visas och en 
amatörtelevisionssändare är även med och 
kommer att demonstreras på utställningen. 

fLN 

UJ{V-red.: SM5l\1N. R.-E. Nord. Abborrvllg. 4, Linköping. 

Bltr. red .: Sl\f6BTT, Lennart Berg. c/o Lundb....en. 


MacklJer6ga.tan 4/7, Göteborg S. 


Bidrag till nästa nummer 

Aktivitetstesten - Julnumret
Resultat av septembertesten : skaII vara redaktionen tillhanda 


SM5AAS/5 67 poäng SM6CJI 26 poäng 

SM6PF 64 SM5UU 25 ~ 
 senast den 5 november. 
SM5FJ 56 SM6PU 24 • 

.SM5LZ 56 SM5AEZ 22 ~ 

SM5TC 55 SM6YH 20
•
• 

SM7ZN 55 SM5AW 20•
SM5AKP 51 SMICNM 20• 
SM5ANH 47 SM6CNP 16• 
SM5ARU 39 • SM5CHH 14 kort. Upp till val! Lät inte soffliggarpartiet vinna! Röst
SMlBT 35 SM5CGL 13 berättigade är aila UKV-intresserade hams och lyssnar· 
SM5ZY 34 SM4KL 12 amatörer anslutna till SSA. 
SM5CZM 2B SM5CZK 9 

Kontakt SM-UR2BU på 144 
Däliga conds och liten aktivitet är omgängens faciL 

En hel del 	 föredrog väl att titta pä OS-TV som pa.glck SM5ANH rapporterar: 
tilJ ca 2400. . Jag ville 	 bara tala om, a tt jag har lyckats köraGöran 5AAS toppar lis tan för första gängen, men flyt

UR2BU pi!. 	 aurora den 4/9. Jag vet Inte om det är pret a r nu in riggen till Stocksund och därmed minskar mö j 
miär mell an Sverige--Estiand. Är det det sä blir det helaligheterna till höga poängsummor högst väsentligt. 
ännu roligare. Det hände mig en annan liten säll synthet 

5ARU bad mig päpeka att de t var ett feltryck I QTC oxo under testen. Jag hörde OK2VCG ropa cq under a bt 
nr 8-9, beträffande"hur fort man skali lyssna. Det skall 5 sek under testen, men sedan försvann han fullständigt.
slå. ~ fortare än 1 MHz per minut» kan man ej l yssna». Det var nog ett sporad iskt E·sklkt eller meteorscatter.• 

Striden om segern i årets tester är redan avgjord men Frän UR2BU har jag fätt ett 8 sidor långt brev, varur 
om platserna 2-6 är det desto härdare, de Inblandande jag tilläte r mig att översätta : 
lir FJ, CJI, PF, BIU och PU. Efter dessa följer en grupp 

. Tlll sist blev di!. en kontakt pä 144 UR - SM ettsom kämpar om titeln »bäst i Sthlm», AAS leder fÖljd av 
faktum! Hundrata ls kvällar hade jag vänt beamen motUU, LZ, TC och AKP. 
SM eller mot norr, dä aurorasigs hördes. Men alltid för
gäves. Jag kunde höra SM-slns, men ingen besvarade 
mina anrop.

SM4UKV Här lite falda om mig själv. Är en Oldtimer pi!. läng' 
Frekvensen ä r fastställd till 145.000 Mc. Det skedde vägen, dlir jag började köra 1934. Min gamla signal var 

pä mitt förslag och jag tog därvid hänsyn till nägra ES5D fram tiil är 1940. Jag hade dä kört 110 länder och 
norrl andsamatörer, som brevledes an förde , alt man även 39 zoner. 
borde kunna utnyttja fyren som en »signalgenerator%l för Efter kriget körde jag till att börja med frän vär 
kalibrering och trimning. Därutöver fanns ett förSlag frän klubbstation UR2KAC här I Tartu, men jag vilie givetvis 
en SM7:a at t begära en fre kvens strax utanför amatör försöka fä egen signal , sä i september 1957 slutligen 
bandet. Det senare förslaget bedömde jag dock Inte vara blev jag UR2BU. Seäan dess har jag fätt 219 llinder 
tillräckllgt realistiskt för att kunn a tas upp med Tele (199 kon fi rmerade), och bland diplomen pä väggen märks 
styrelsen. W AZ General och phone. 

I samband med vår nationella Field Day i juli 1959 fic k 
en olämplig frekvens för SM4 UKV. SI<lilen härför skulle 

Nu har uttryckts en mening a tt 145,0 Mc skulie vara 
jag upp ögonen för 144 och beslöt att undersöka vad det 

vara. a tt tvä SM4 :or kunde förmodas bil s törda av fy bandet hade att bjuda pä. Början blev inte precis upp
ren samt att nägra SM7 :or och t yskar ligger pä eller intill muntrande: när jag kna.pat Ihop en 144 Mc stn fanns 
donna frekvens, och det föresli!.s därför, att fyren läggs absolut ingenting att höra eller köra. Jag ropade och 
pa. 145.700 Mc. lyssnade vidare, och sä kom den för mig historiska da


gen 5 december 1959. En vlin ringde och gjorde mig upp

För a tt ingen mä känna sig orättvist behandlad föreslär märksam pä att det var norrsken. Stationen slogs pa. och 


jag en liten >folkomröstnlng» I frägan. 145.000 eller genast hördes OH1NL ropa CQ! Det var första gängen 

145.700 är alltsä frägan. Slind Din röst till -BTT nästa i mitt liv jag hörde en aurorareflekterad signal. Tro mig 
gäng aktIvitetsloggen gär In eller ocksä a nvänd ett vy- eller Inte; trots att jag varit radloamaör i 25 är var det 
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Konditionerna tog slut kl 2210 GMT, men jag beslöt 
att chansa på nästa dags eftermiddag. Det lönade sig. 

Kl 1455 GMT ropade jag cq och hörde SM3AKW kom
ma tillbaka pä aurora. Jag blev upphetsad (för det härDet är antennen som avgor måste vara en långväga station) och svarade honom iv
rigt. Då blev det plötsligt ett fem minuter längt ström
avbrott I k1l.ken, men » good old George on Hemsö island 
near Härnösand» var klok nog att vänta pä mig pä fre
kvensen , sä vi kunde utbyta rapporterna 56A. Distansen 
är 680 km, under det att distansen T artu-Stockholm är 
520 km. 

Nu dä min antenn och konverter tycks ga. bra, borde 
det inte vara sä svårt att köra fler SM-stns. Jag är myc
ket intresserad av ert WASM 144. » 

bildkvaliten 

REAB Jag har återgett så pass mycket ur Karls brev inte 
bara med hänsyn till de faktiska upplysningar, som där 
ges, utan även därför att det ger oss så mycket av äkta 
ham spirit. 

Adressen ärVälj det bästa 
Radio UR2BU 
Mr. Karl Kallemaa 
Väike-Tähe 14-1Välj en REAB TV-antenn Ta.rtu, Estonia 
USSR 

Det vore önskvärt, att alla som är intresserade av ett 
qso:a Karl skreve nägra rader till honom (på engelska) 
för utbyte av informationer om qrg mm. SM1-orna b orde 
kunna kontakta honom genast via tropo, medan övriga 

Svensk kvalite 

~ distrikt får lugna sig till det blir aurora. Då under1!lttar 
det givetvis, om Karl vet Din frekvens. 

Meteorsked önskas 
österrikiska VHF Managern h ar I brev anmält, attREAB TV-antenner OE5HE önskar köra MS med någon eller några SM-stns. 

Ad ressen är
NORRTÄLJE Radio OE5HE 

Herrn Hermann Ebner 
Neuhofen 25 
Plnsdorf/ Gmunden 
österreich 

Tel. 0176/10811 

SM3 Järvsö 
I ett trevligt brev från SM3CCl heter det: 


keln! Jag fick honom , men de måste ha varit ett under för 

med händer skakande av upphetsning som jag grep nyc ~ 

.För den händelse en liten rapport från SM3 ang. 144, 
min första utrustning på, 144 var inte så imponerande: kan vara av något intresse för red. och evenl. UK
beamen tvä stackade skeleton slots för 185 Mc (!) och en mtresserade SM3-or, kommer här en redogörelse över vad 

som under en testkväll kan höras här uppe. Mitt qth är 
Jag hade hört t alas om att aurora kommer tillbaka Järvsö I västra Hälsingland. 

om 28-29 dygn, men januari 1960 gav ingenting. I feb

konverterkänslighet av 5-6 mikrovolt. 

För att börja listan så tar jag de stns som jag hörde 
ruari hördes dock OH1NL och SM6NQ båda 33A. 1 april på direktstr1l.lnlng. Började lyssna abt 21.30 tisd. 4/10 
hördes SP5PRG med 44A m en ni! qso. "ch hörde dä. 

30 april var jag igäng med en lJätlre konverler och 5 TC RST. 5 5 9 på fone 5 5 
hörde dä fÖljande svenskar: 4 KW 569 

5 LZ 349GMT 1425 SM5BQZ 44A 5 SI 5691445 SM5ARU 44A 5 ANH 5 7· 91450 SM5IP 44A 
6 BRW 3 3 91452 SM5BIU HA 
5 BDQ 5691455 SM7ZN 56A Abt kl 23 svängde jag över beamen rakt norr och 

Jag kallade dem frenetiskt men fick tyvärr inget qso. si, där kom : 
Vid närmare eftertanke fann jag, att det nog inte skulle 6 PU RST 5 5 A 7 YO Rst 5 5 A 
gä att få SM med min lilla effekt, såvida jag inte 4 KW 5 6 A 1 CNM 5 5 A 
byggde mig en riktig beam. 3 AKW 5 7 A 5 BQZ 5 5 A 

Sommaren kom och jag ägnade mig ät annat än ama 7 ZN 5 7 A 5 ANH 5 6 A 
lörradio, men i augusti började jag jobba med nya an 5 BDQ 5 5 A 5 CZM 5 4 A 
tennen. Det blev en 24-elemenlare bestäende av fyra 6- 5 TC 5 5 A 5 FJ 5 6 A 
eJemenlare monterade i kvadrat, och jag tycker den ga.r 6 NQ 5 6 A OZ 3 NH 5 4 A 
verkligt fint. Naturllgtvis kan jag fortsätta att trimma 6 PF ' 5 5 A 
på konvertern, men j ag tror inte sä mycket står att vin Som synes kan man även här uppe höra en hel del 
na. Även tillsammans med 185 Mc-beamen kunde jag pli. 144, trots att SM3 - killarna I regel säger att det 
den 18 augusti qso:a OH2HK via troposfäravböjning. finns ju ingen att köra med pä UKV och därför är det 

Den 3 september monterades 24-elementaren på en 17 Ingen id~ att bygga för 2 meter. 
meters mast och jag fick strax qso igen med Reino, Jag lyssnade på en japansk 9-rörs Rx med Elfaconv. 
OH2HK som bor 12 km väster om H elsingfors. fö re. Ant är en 10 el. lång-yagl. T X-bygge är på gång 

men tyvärr vill det inte lyckas så bra.Nästa dag, den 4 september, kom de stora händelserna. 

Kl 2135 GMT hörde j ag SM5AKP via aurora med 33A. 
 Kändes kymigt i alla fall att inte ha körbar tx I tis

dags 	 kväll, men hoppas att bygget vIII ge med sig tillKallade honom men inget svar. Sa. ropade jag själv cq 
slut så man komm er ut.och flel, SM5ANH. Vi var bäda mycket lyckliga över att 

Nu best 73 och hälsa alla pessimistiSka 3-or att detha 1<larat det första UR-SM qsot på 144. Förutom kon
visst finns stns att köra. 

Detta intygar 3CCI/Martln.» 
GMT 	2205 SM7ZN 56A 

2150 SM3AST 33A Grattis Martin! Ditt brev kan som sagt bil en tanke
2200 SM6CJl HA ställare för dem som till äventyrs fortfarande tror på. 
2203 SM5ZY 44A myten om Norrlands Isolering på 144. 

takten med Lars hörde jag följande SM-stos: 
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WASM 144 
Läget per den l / lO är det, att ytterligare två ansök

ningar föreligger samt att ett try<:kfel insmugit sig be Om amaförfrafik 
träffande tidsangivelsen för S11:5AMW i förra numret. 
Rätt ordningsföljd blir da. : 

nl(>1. nr Stn Erövrat den Funderingar kring ett par artiklar i 
32 SM5AKP 15.7 1960 kl 2120 GMT QTC juni 1960. »Stoppa nedbusningen
33 SM5TC 15.7 1960 kl 2135 • på .banden» av The Old Timer och34 SM5AMW 15.7 1960 kl 2255 

»Om amatörtrafik» av SM5BLC.Alla tre har företett godkända verifikationer. Annan 
kandidat, som förmenar sig göra anspråk på något a v 
dessa diplomnr, skall ha anmält detta till -MN Inom 
en vecka efter det att detta nr av QTC distribuerats, i I juninumret har -BLC och signaturen 
annat fall fastställs ordningsföljden enligt ovan. The Old Timer var för sig framlagt synpunkter 

på amatörtrafiken, -BLC nagelfar oarter av 
Region I VHF test 1959 mera formell natur medan TOT vänder sig 
är ännu inte avdömd. Orsa}<en är mig inte bekant, men mot innehållet i vissa sändningar. Personligen
Jag skulle förmoda, att Italienska juryn gått på knä in anser jag att den fråga TOT berör i sitt inför den nästan omänskliga uppgiften att k olla tusen

tals qso:n enligt reglerna 1 poäng/km som används för lägg är den viktigaste, även om de frågor av 

första gången i detta sammanhang. Det k an låta efter
 formell natur som -BLC diskuterar också 
klokt, men jag måste erinra om att jag både I Bad Go kan ha ett visst intresse.desberg 1958 och i F olkestone 1960 förgäves motsatte mig 
denna poängberäkning I stora Region I testen. I en na Eftersom ohyfsade individer alltid kan åter
tionell test är den säkert varken bättre eller sämre än finnas i ett samhälle är det ju helt naturligt,andra beräkningsgrunder. men i stora internationella 
sammanhang mäste den vara ett inferno för en jury. statistiskt sett, att sådana individer även 
Antag att Du själv sitter I juryn. Det har kommit in dväljas i våra led. Enbart ett radiointresse 
ett par, tre hundra loggar från Europa och Afrika. Efter med åtföljande amatörcertifikat lär ju inte m ycket arbete har vid grovsorteringen ett tiotal topp

stationer plockats fram , och de ligger ganska jämnt I förädla någon. Då dessa individers brist på 

poäng. Vid finkontrollen av deras loggar befinns det, att hyfsning tar sig uttryck i busaktigt uppträ

av deras 600-700 qso har olika km-antal uppgivits av 
 dande på våra band, s. k. fyllsnack, svordomarbäda kontrahenterna \ 60 %. Vad vet Du själv om rätta 
km-antalet mellan en bergknalle i OK-land och en kol etc., är den dels rent mänskligt sett frånstö
chos i SP-land? tande, dels ett hot mot den vanlige radioama

Därtill kommer, alt man nere på kontinenten går in för törens frihet. Dessa ohyfsade individers upp
denna test med verklig glöd och kräver millimeterrättvisa trädande kan självklart framtvinga officiella 
av juryn. I Folkestone var det ju t. o. m. svärt att kunna 

få slut på testregeldiskussionerna, så att den dyrbara bestämmelser som inskränker den yttrande

konferenstiden kunde tas i ansprä.k även [ör tekniska frihet som för närvarande finns på våra band. 

frägor. Här I Skandinavien ser vi mer kallsinnigt på 
 Vi får för övrigt inte glömma att vår omgiv
denna test, troligen därför att vi känner oss vara out
siders. 	 nings enda kontakt med amatörrörelsen ofta 

utgörs av vad den mer eller mindre ofrivilligt 
Till 1960 års Region I test (organiseras av Jugoslavien) får höra av våra telefonisamtal. Och en väl

har jag i föreskriven tid Insänt loggar för fÖljande: villig inställning till vår hobby från vår om
-6PU, -6AZY, -6CJl, -7ZN, -7AED, -7BAE. givning är nog något som behövs, inte minst 

1961 års test organiseras av Sverige. i dessa televisionens dagar. 
Huruvida den tendens till »nedbusning» somSmåprat från Folkestone finns är i växande kan jag inte yttra mig om,

I områden med större amalörtäthet har det sina sIdor ett endast femårigt amatörcertifikat ger migatt köra på 432 Mc. Det berättades, att man vanligen 
hör rätt många S9-signaler, dä man lyssnar över bandet ingen bakgrund till detta. Det som finns är 
en kväll. Men v id närmare påseende visar sig 90 % vara dock redan det för mycket. Vi måste alltså i 
tredje övertonen frän stns på 144. I södra England upp eget intresse skydda oss mot de ohyfsade.gavs det inte vara ovanligt att höra så.dana övertoner 
även från franska stns, och fransmännen försäkrade all Upplysningsverksamhet i all ära, men det 
de också kunde höra engelsmännen på det sättet. 

När Du kommer till England är det Inte någon riks

SS B AldrIg tidigare elt sådant tillfälleolycka, om Du missar vVestminster Abbey. British :1fu
seum eller kronjuvelerna i Towern. Men äker Du där all köpa Amerikanska grejor .6 
ifra.n utan att ha varit \ Jodrell Bank och beskädat värl  billigt!
d ens största parabolantenn, har Du verkligen gått miste 
om en upplevelse. Begagnade Central Electronics lOB, 20A, och BC

458 VFO, tagna i by te för nya 10DV. levereras till 
Det diskuterades bl. a. beamar ett par kvällar under dig för omkring 80 % av USA-priset på nya. Tull 

konferensveckan. DL3FM anmälde starkt kritiska syn tillkommer. 
punkter pä längyagibeskrivnlngarna i VHF-handboken. 
Man hade b yggt några provexemplar i Tyskland men Nya 10DV, 600L, MM2, B-Slicers och byggsatser. 
Inte kunnat fä dem ! resonans innanför bandet (144). Generöst medgivande av dellikvid i någon svensk 
Jag erinrar mig! detta sammanhang, att SM5ADZ efter ej amatörprodukI.
hemkomsten från semester I SM7 berättade att nägon eller 

Skriv 	och fråga, vi svarar omgående.några haft liknande erfarenheter där. Frågan är natur
ligtvis inte kontroversiell och den inriktar sig inte mot 
den I övrigt utmärkta VHF-handboken, men den kan ORGJ\NS & ELECTRONICSkanske stimulera tIll en saklig teknisk dIskussion om 
denna populära antenntyp I spalten. Beklagligtvis har World-Wide-Write W1ADN 
jag inte tillgång till de mått, DL3FM anser vara de Box 117, Lockport, illinois, USA. 
rätta. 
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Bland BLC: s synpunkter på amatörtrafi 
ken har insmugit sig någon eller några miss
uppfattningar. Det av honom rekommende
rade ~gruppanropet CP» betyder anrop till 
vissa (angivna) mottagarstationer utan beTimräknare gäran om svar. Om denna officiella betydelse 
ska bibehållas inställer sig osökt frågan om 
anropets lämplighet vid t. ex. WASM-testen. 
Nej, då har nog ett CQ WASM bättre verk
ningsgrad, denna anropstyp innebär för öv
rigt ingen inkonsekvens, även om -BLC an
ser så. CQ W ASM betyder ju helt enkelt ~ tlll 
alla, vem det vara må~ som detlar i W ASM
testen, liksom CQ KL7 betyder »till alla, vem 
det vara må» i Alaska. Förutom att denna typ 
av anrop, s. k. riktat CQ, rekommenderas av 
ARRL (se Handboken) och har gammal hävd 
inom amatörvärlden, så förekommer den 
även inom internationell kommersiell och mili 
tär radiotrafik. 

Den av -BLC påtalade inbördes ordnings
följden för tecknen + och @ samt anrops

visar HUR LÄNGE Er anläggning körs 

Tidometer - Horameter 3 
signalerna vid ett QSO:s avslutning förefaller 
att vara av underordnad betydelse. Då -BLC 
kategoriskt förklarar att ordningsföljden ska 
vara sådan som i det exempel han ger och 
därvid åberopar »skrifterna» så vet jag tyvärrAB OLA ALM LTD 
inte i vilka skrifter han forskat. Den interna

Essingebrogata 29-31 Tel. 542312, 542352 tionella telekonventionens allmänna regle
mente säger viserligen att sändningens avslu

STOCKHOLM K tande (vid radiotelegrafering i rörlig trafik, 
det enda exempel reglementet ger) ska anges 
medelst @ åtföljt av egen anropssignal men 
nämner inte något om vare sig motstationens 
anropssignal eller tecknet +. ARRL, som inte 

räcker nog inte med det. Varför inte behandla heller de nämner + i detta sammanhang re
det busaktiga uppträdandet som en mer eller kommenderar (se Handboken) @ åtföljt av 
mindre regelrätt licensöverträdelse ? En de motstationens anropssignal DE egen anrops
taljerad anmälan till förslagsvis SSA disciplin signal. Telestyrelsen, som vi väl får anse som 
nämnd borde kunna ge något resultat. Och om vår högsta auktoritet, tycks inte alls bekymra
någon till äventyrs skulle tycka att detta lik sig om saken så länge stationsidentifiering
nar ett fall av fult angiveri så kan han trösta sker enligt Tis B:33, § 7 mom. e. sig med att om vi själva inte tar initiativ till 
en sanering, så kommer andra sannolikt att Beträffande misshanteringen av Q-koden 
göra det åt oss. Och då blir resultatet kanske kan väl säg8.'S att den i stort sett är onödig 
inte riktigt så som vi skulle ha önskat. och att den vid en amatörs eventuella över

Om en sanering alJtså är a v största vikt gång till militär eller kommersiell radioverk
inom det område som ~The Old Timer» berörde samhet kan ställa till med besvär. Den all 
så är jag dock inte lika säker på att en sådan mänt förekommande användningen av uttryc
behövs inom det område som -BLC diskute ket QSY där QSW egentligen åsyftas är ett 
rade. Självfallet finns där mycket som kan exempel på. sådan begreppsförvirring. Där
göras för att öka trivseln på ban-den, NTF:s emot kan man nog säga att uttrycket »pse 
utnötta slogan om trafiksamhet gäller även QSL» är helt oskyldigt och dessutom har be
här. Men att skapa nya regler eller skärpa rättigande så länge vi använder termer som 
gamla förefaller onödigt. Enhetlig och exakt QSL-kort, QSL-byrå etc. Att »monstret 
trafikstil har ett synnerligen stort värde i mi QSLL» inte står upptaget i någon internatio
litär och kommersiell radiotrafik, för oss ama nell förteckning kan -BLC ta med ro, det 
törer räcker det nog med att vi håller oss finns inte något som säger att de förkort
inom de officiella föreskrifternas nog så vida ningar och de Q-kodstermer vi använder inom 
ra·m. vår hobby måste vara officiellt godkän-da. Hu

vudsaken torde vara att de är mer eller mindreOch det där med ~mera information per 
allmänt vedertagna och således begripliga förtidsenhet» är nog egentligen inte så rasande 
de flesta amatörer.viktigt som det låter, när det gäller oss radio


amatörer och vår hobby. SM5CFC, Sven-Eric Södergren 
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under en 3 veckor lång exp., som börjar om
kring den 1 november. De kommer att använda 
21- 28 AM-SSB. QSL via W8UMR, John Su
lak, RD 2, Box 114, Wellsburg, W Va, USA. 
Från Basutoland körde också ZS10U m. fl. 
under oktober. 

Bechuanaland. ZS6IF, Lambert, har för av
sikt atfköra 2-3 veckor fr. o. m. den '5 novem
ber från Bechuanaland med callet ZS6IF/ 9. 
QRG blir 7003, 14010 och 21015 CW. Han skall 
vara QRV dygnet runt. 

Mauritius. Det är möjligt att VQ8AD kom
mer att ha W6UOU's »Argonaub> transceiver 
under november. Uppgiften är dock osäker. 

Reunion. FR7ZD, Guy, har en ny xtal på 

~-.,~rri'

DX-red.: S~17CliJ, Per Bergström, 
14131 kc, som han nu använder. Förutom denBox 608, Lund 6. 
tidpunkt som nämndes i QTC 10, är han QRV 
1130-1500 GMT på 14 Mc. Vidare har han en 

Jan Mayen. LA1LGj P och LA1NG/P är nu ny adress till vilken alla QSL skall sändas: 
aktiva på AM resp. CW. LB8YB/P skall snart Guy Hoarau, 600 Tampon, Reunion. 
också komma igång enligt OZ7FG. QSL via Somalia. I den del av Somalia som förr varNRRL. brittisk (VQ6) är 602AB, Doug, QRV på 7Luxembourg. DL7AH och DJ2KS skall köra 14-21 CW-AM. 602GM, Don, och 602NG ärfrån Luxembourg med callet LX3AH under också aktiva, 602NG skall emellertid återvändaCW-delen av CQ Contest (26/11-28/ 11) samt till England. - I den f . d. italienska delen äreventuellt några dagar före och efter. DL9PF, 601TUF mycket aktiv på 21 AM.Walter, hade tänkt köra som LX3PF men fick 
tyvärr förhinder. Iran. SM50K, Åke Alseus, har fät t callet 

Gibraltar. Bryan, MP4MAB, MP4BDA etc., EP50K och är troligen redan QRV på SSB 
skall köra SSB med sin KWM-1 från ZB2 un med en KWM-1 som han få.tt av SM4GL. 
der tiden 24/11-2/12. Sändningsfrekvenser blir Adressen är c/o Diawild Trading CO., Ltd, So
14296, 214'15 och 28650 kc. På 14 Mc lyssnar raye Omid, Teheran, Iran. - EP1AD har fått 
han efter icke-amerikanska stns på 14306 kc. sitt call ändrat till EP2AD. - W2AYN/EP, 
Hans QSL-adress finns i QTC 8/9. Frank, har nu inte mindre än fyra call att 

Portuguese Guinea. CR5AE, Jose, kör på 21 välja på, nämligen EP2AY, EP5X, EQ2AT och 
CW, vanligen 21020 kc. Adressen är P. O. Box W2AYN/EP. Observera prefixet EQ2, som han 
77, Bissau, Port. Guinea. troligen är ensam om. 

Liberia. Enligt SM4GL finns i Libelia för Cambodia. HR10S, Ocie, skall då han snart 
närvarande två svenska amatörer, nämligen tillträder en befattning på US Embassy i 
EL2X (Stig Boberg, SM4IO) och EL3B (Carl Phnompenh, försöka få tillstånd till amatörtra
Ejnar Sundberg, SM5VD) . Deras adress är c/o fik i Cambodia. 
LAMCO, P. O. Box 69, Monrovia, Liberia. Det Marshall Islands. KX6BQ. Ralph. brukar hö
är troligt att ytterligare någon svensk kommer ras på 14 SSB 1600-1800 GMT. Adress: Navy
igång med EL-call. Tidigare har EL2A (An 572, FPO, San Francisco, Cal., USA. - Den
ders Israelsson, SM5TL) , EL2B (Rhune Borge KX6CA, som kör på 21 CW, är en pirat.
sjö) och EL20 (Gunnar Eriksson, SM4GL) va KX6CA själv kör endast på 14 Mc.
rit aktiva. 

Campbell Island. För dem som missat ZIAJFTchad. FQ8HL är ofta QRV på 21 AM 1700 
på Campbell finns det fortfarande hopp. H a n -1900 GMT. FQ8HW, Louis, kör oregelbundet 
skulle lämna ön den 25/10, men eftersom ingenpå 14-21 CW. FQ8AT och FQ8ffi kör båda på 
har kunnat ersätta honom, verkar det som han14-21 AM. 
måste stanna kvar.Central African Republic. Den enda aktiva 

stationen i detta land är FQ8HT, som hörs på Christmas Island. VR3KD, Ken, som om
21 AM. Adress : Pierre Sevestre, Box 785, Ban nämndes i -QTC 10, har nu återvänt till Eng
gui, Central Afr. Rep. land. VR3L, Jim, är den ende kvarvarande 

Con go. FQ8HP, Robert, och FQ8HV, Ferdi amatören. 
nand, är QRV på 14-21 CW. Andra aktiva stns Yasme-III . Under uppehållet i Ecuador kör
är FQ8AE (CamilJe, Box 467, Brazzaville) , de Danny & Co omkring 1500 QSO med callet 
FQ8AJ, FQ8AR och FQ8AX. HC2VB. K4IGR, Joe, blev emellertid tvungen 

Con go. Provinsen Katanga i södra Congo att återvända till USA innan Danny fortsatte 
(9Q5) har enligt hollä ndska DX-press börjat till Galapagos, HCBVB. Nästa uppehåll kom
använda prefixet 9Q7 för att understryka sin mer att bli Clipperton omkring den 15 novem
självständighet. ber, troligen med callet F08AN. Därefter står 

African DXpedition. ZS3RO och hans XYL Marquesas på programmet. Danny har dagliga 
ZS3SM skall köra från ZS7, ZS8 och ZS9 skeds med KV4AA på 14295 SSB, 1700 GMT. 
(Swaziland, Basutoland resp. Bechuanaland) Alla QSL skall gå via W8EWS. 


