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KALLELSE till ÅRSMÖTE
Före ninge n Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till ordinarie års
möte söndag en den 19 maTS kl. 10.30 å Hotell ARKADEN, Balzargatan 20, Malmö.
DAGORDNING.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Val av ordförande för mötet.
Tillkännagivande av vid mötet uppgjord röstlängd.
Val av sekreterare för årsmötet.
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. Justering s
männen skola tillika tjänstgöra som rösträknare.
Frågan om dagordningens godkännande.
Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.
Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.
Framläggande av revisionsberättelse.
Fråga n om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
Val av styrelse och två styrelsesuppleanter.
Val av r evisor och revisorsuppleant.
Tillsättande av valkommitt~bestående av minst tre personer, ej tillhöl'ande sty
relsen.
Utseende av disciplinnämnd.
B ehandlande av budget för 1961 jämte fastställande av medlemsavgift för 1962.
Förslag av styrelsen angående stadgarnas § 4.
Förslag av styrelsen angående stadgarnas § 8.
Förslag av styrelsen angående tilläg g till stadgarnas § 8.
Förslag av styrelsen angåend e stadgarnas § 11.
Förslag av styrelsen angå.ende stadgarnas § 15.
Förslag av styrelsen angående stadgarnas § 19.
Motion av SM3WB och SM4GL angående disciplinnämndens a vskaffande.
Motion av SM5WZ angående uppdelning av banden vid tester.
Plats för nä sta årsmöte.
Verksamheten 1961.
Martin Höglund

sekr.

Samtliga medlemmar uppmanas att medföra gällande medlemskort för år 1961.
Innehavare av fullmakt för annan medlem skall vid äventyr att fullmakten ej kom
mer att ingå i röstlängden, infinna sig i möteslokalen 30 minuter före mötets början.
Fullmaktsutställares namnteckning skall vara bevittnad av två personer.
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FÖRSLAG
AV STYRELSEN

FÖ1'e ning en SveTiges SändareamatöTeT

angående stadgarnas § Il
N uvarand e lydelse av den del av § 11, som
avhandlar styrelsens sammansättning:
»StYTelsen best år av högst 8 l edamö ter
jäm t e :2 snppleantel'. L edamötel'na inneha
följand e befattningar:
O1'dförande
vice ol'df öl'ande
sekTetel'are
skattmästare
lcwnsz.ich ef
t elcnisk sek 'r eteTaTe
QSL-chef
l·edaktör.
Dessa l edamö t el' och suppleant er äTO v aT
fÖ'r sig ansvariga i nföT stYTels en för sina
nppdl'ag. Etc ....»
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angående stadgarnas § 19
Paragraf 19 föreslås få följande lydelse:
Försee Is eT och disciplinnämnd .

Medlem, som i sin verksamhet såsom radio
amatör ~ller föreningsmedlem uppträder på ett
opassande eller eljest för radioamatörrörelsen
angående stadgarnas § 8
eller förening en m enligt sätt, må av styrelsen
angående stadgarnas § 4
tilldelas varning elle r för viss tid, högst tolv
Nuvarande
lydelse
av
paragrafens
första
N uvarande lydelse :
m å nader, frå ntagas sitt medlems kap i för
stycken:
eningen. Om förseelsen är av svårartad beskaf
»H edeTsmedlem och aktiv medlem haT
fenhet e ller medlemmen förut blivi t för emål f ör
»ATsmötet s7call :
v i d fÖT eningens allmänna sam mantTäden
disciplinä r å t gärd må han uteslutas UJ' f ör
en TÖS t. Röst kan öveTlåtas g enom Skl'ift
taga ställning till stYTel sen s Tedovisning
eningen .
lig fullmakt till annan TöstbeTättig ad med
för dd .Ill1ngna arbe t såTet,
Innan beslut om va rning eller suspension
l em,»
välja ny st Yl'else,
m edd elas, skall st y r elsen inhämta yttrande
Frågan om representation genom fullmakter
beslu,tai stad.llefTtlgol',
Seda n denna para graf faststä lldes har kans ' från ifrågava rand e m edlem samt, därest så
har i flera år varit föremål för diskussion inom
taga ställning till väckta motione1' och
finnes lä mpligt, från föreningens disciplin
liets
a rbetsformer utvec klats väsentligt och er
för eningen, Olika system kan tänkas inom ra
nämnd. Sådant yttrande skall inhämtas frän
fl'amlagda styr elseförslag.
faren,het
e
r
vunnits
rörand
e
lämplig
uppgifts
marna för ytterlighetsalternativen, dvs, å ena
nämnden, inna n beslut om uteslutning medde
ATsmötet välj e1' till sin hjälp l'evisor, Te
förd
elning
dels
inom
styrelse
n,
dels
m
ellan
sty
sidan att fullmakter ej får förekomma eller å
las.
ViSOTsuppleant, j1tsteTingsmän, kommit te
rels en och kansli et. Styrelsen skall enligt stad
andra ,s idan nuvarande system, som teoretiskt
Rätt att på kalla yttrande från disciplin
fÖT
fÖTbe1'
edande
av
?lästa
årsmötes
stYTel
garna ansvara för föreningskansliets skötsel
tillåter en medlem att uppträda m ed fullmak
nämnden i fr ågor av nu angiven bes kaffenhet
och vara arbetsgivare för anställda personer.
seval och disciplinnämnd enl. § 19,
t er för huvuddelen av föreningens m edlemmar,
tillkommer jäm väl föreningsmedlem samt per
Särskild pennanent befattning för kanslichef
Etc. »
dvs, c :a 1.700 st,
son eller samma nslutning som ick e är för
är
därför
ej
längre
motiverad.
Huvuddele
n
av
Inom en förening av SSA:s konstruktion
det arbete, som tidigare åv ilat skattmästare eningsmedlem.
Styrelse, revisor (med suppleant), disciplin
med m edlemmar spridda över hela landet är det
T ill yttrande eller a vgörande av disciplin
och kanslichef, ombesörjes numera a v ka ns liet.
nämnd
och
valkommitte
är
parallella
organ,
nödvändigt att tillåta fullmaktsröstning, för
nämnden må jämväl hänskjutas uppkomna
Kontinuerlig
kontroll
av
räkenskaper
m
.
m
.
som
utses
a
v
årsmötet,
Ansvarsförhå
llandena
att varje medlem skall ha möjlighet påverka
tvistigheter eller a ndra frågor , om och i den
sker genom reviso rns försorg. Det är därför ej
dem em ellan är sådana, att en och samma per
fö reningens utveckling. Faktorer som vidare
m å n disciplinnämnden finner frågan lämpligen
heller nödvändigt längre att binda två styrelse
son ej bör beklä da mer än en sådan befattning.
bör beaktas, är dels att områden med många
kunna behandlas a v nämnden.
medlemmar till skattmästare- och QSL-chefs
Detta bör komm a till uttryck i stadgarna,
amatörer naturligtvis bör kunna utöva infly
I s å dant fa ll då uteslutning kan komma i
befattningarna.
Styrelsen föreslår därför ett tillägg till § 8
tande i proportion till andelen a v föreningens
fråga, och nämnd en a vstyrker uteslutning, eller
Antalet
styrelsemedlemmar
bör,
för
att
till
närmast
efter
ovan
citerade
stycke
enligt
föl
medlemmar, dels att regionala intressen ej hel
yttrande från nämnd en icke kommer styrelsen
räcklig t många åsikter skall kunna fr a mföras
jande :
ler får negligeras för områden med få med
tillhanda inom fyra månader från den dag, då
vid
avgörande
av
viktiga
ärenden,
däremot
ej
lemmar, Vid en avvägning m e llan dessa s y n
styrelsen hos nämnden begärt yttrande, skall
»l ngen må sam tidigt bekläda mel' än en
minskas . Tre m edlemmar av styrelsen bör där
punkter synes ett system med begränsning av
beslut om uteslutning, för att vara gällande ,
för
ingå
i
styrelsen
utan
särskilt
angiven
be
av följande befattningal' : styrelseledamot,
antalet fullmal{ter per v id sammanträde r ös
godkännas
av närmast följande årsmöte. Eljest
fattning för a tt vara r å dgivare samt ta hand
styrel sesnpp leant, Tev isor, l'eT"isol'snpple
tande medlem vara att föredraga,
om sådana ärenden, som blir aktuella, som inte träde r beslut, som här avses, omedelbart i kraft
ant, l edamot av kommit ten fÖl' f ÖTbeTedan
Särskilt som årsmötet enligt medlemmarnas
för såvitt icke berörd medlem inom 30 dagar
direkt faller inom ramen för de övriga styrelse
önskan i möjligaste mån skall avhånas på olika
d e av nlista ttrs .stY?"l31s6'lJal samt ledamot
fr å n delfåendet av sådant beslut överklagat
medlemmarnas
verksamhetsområden
eller
för
orter i landet, är därvid risken för lokal domi
detsamma. överklagar medlemmen beslut om
av disciplimrii'lll.nden ."
a
tt
avlasta
dessa
vid
för
stor
arbetsanhopning.
nans liten, Då det gäller att föreslå lämplig
uteslutning, skall frågan hänskjutas till näst
Styrelsen föreslår därför följ a nd e ändrade
gräns för antalet fullmakt er ha r styrelsen
kommande årsmöte ,
av
ovan
citerat
stycke
a
v
§
11
:
lyde
lse
stannat för antalet 20, Avgöra nde har här va
Här avsedd nämnd utses å ordinarie årsmöt e
»StYTelse-n
bestål'
av
.
.
.
supp
l
eanteT.
rit möjligheten för varje fullmaktslämnare att
samt
skall bestå av tre personer, varav en
Fem av ledam.öteTna inneha följande be
få sin personliga åsikt framförd vad samman
uts es som sammankallande, jämte suppleant.
fattn'ingaT :
ungåclldc tillägg till stadgarnas § 8
trädet. Det har bedömts mycket svårt för en
Av näm nd ens ordinarie ledamöter bör ätmin
ol'dföTande
fullmaktsinnehavare att hålla m er än 20 olikf\
stone e n om möjligt äga juridisk sakkunskap.
vice
oTdföTande
Vill
sammanträde
mellan
styrelsen
och
p ersoners önskemål aktuella, så att röstning
Nämnd en avger årligen berättelse över sin
sekTeteTaTe
S M4XL, Sune Breekström den 29 januari 1960
sker i enlighet m ed fullmaldslämnarnas inten
verl{samhet.
teknis
k
sekreteTa1'e
be
ha
ndla
des
bl.
a.
följande
fråga:
tioner och önskemål.
l'eda ktöT
»XL r este frågan , om en och sanuna person
Styrelsen förordar därför, att till § 4 i stad
Bifall till ovanstående förslag medför formell
D ess a ledamöteT
uppdTag. Etc. »
bör få. samtidigt bekläda flera bef;~ttnin ga r i
garna fogas följande tillägg:
följdändrin g av § 8 rörande årsmötet , där
SSA - t. ex. som DL och medlem I disciplin
nämndens verksamhetsberättelse skall f ör e
», , , , doclc att ingen må inneha meT lin 20
nämnden . - Styrelsen kommer att föreslå års
dras.
fulhnakteT ,»
mötet (1961) ett tillägg till stadgll1'll1l pt\. denna
punkt.»
angående stadgarnas § 15
I enlighet m ed överenskomllwlluo vi d detta
HALLÅ, ALLA OTC-ARE!
sammanträde föreslås följande tllllLlollf till ovan
Med anledning av vad som ovan sagts i pa
Postgiro
framlagt ändringsförslag rörn.n rI!· ~ II :
ragraf 11 föreslår styrelsen att följand e me
MINNESFONDEN
Nu finns OTC-nålen till salu på
522
77
ning utgår ur paragraf 15 :
Bland
de
nppräknade
befut/III/lJlfl
l'-lr.a
till
» . .. 1 kassaärenden t ecknaT skattmlista
FORSÄLJNINGSDETALJEN
SSA, ENSKEDE 7
kommel' »distTiktsledare».
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Motion av SM5WZ

Det blir inget Åstön

angående uppdelning av banden vid tester

Härnösand (QTC). Det blir inget Astöläger
i år heller. Lägerledningen har tvingats inställa
det trivsamma och traditionsrika lägret även i
år på grund av omfattande renoveringsarbeten.

Under senare år har testernas antal stigit på
ett sådant sätt, att något måste göras för att
skapa en mera rättvis fördelning av utrym
met på våra band. Testerna förlägges i allmän
het till veckoslut, en tidpunkt, som för de flesta
är enda tillfället för aktivitet på banden. Till
hör man då en grupp som inte är testintres
serad, får man försynt lägga nyckeln eller
mikrofonen på hyllan. Om inte, blir det upp
ståndelse i lägret för ens intrång på arenan.
Undertecknad har under de senaste 30 åren
följt spelets gång och tror inte man är ensam
om att säga, att reglerna är oförändrade 
KARLO 599999 '- så långt har vi kommit i
utvecklingen. Jag tror inte, att denna code
grupp på något sätt har haft eller kommer att
ha någon som helst fostrande verkan på am a
törrörelsen. Kan man t. ex. tala om trafikdisci
plin i samband med en test? _. Skulle man
inte i stället kunna ägna litet större intress(~
åt parasiterna i slutsteget, eller åstadkomma
en litet stabilare nyckling fri från sidband av
alla slag? - T9 är ett oeftergivligt villkor 35
år efter starten - orubbliga krav på en test
deltagare, innan han uppträder på arenan.
Denna inledande ingress står som rubrik till
följande motion som förelägges SSA:s årsmöte
år 1961 i och för att hänskjutas till IARU.
Motion.

Al och A3 band uppdelas för tester och fri
trafik exempelvis hälften för varje part. över
trädelse medför diskvalificering.
Bromma den 25 dec. 1960.
Reimar Stridh, SM5WZ

Motion av SM3WB och SM4GL
angående disciplinnämndens avskaffande
Undertecknade får härmed föreslå att den
s . k. disciplinnämnden avskaffas. I det fåtal
fall där den utnyttjats har den endast skapat
otrevnad inom föreningen. Med sin samman
sättning, där nämndledamöterna varit spridda
över hela landet, har den arbetat på ett osmi
digt sätt och ärendena har blivit utdragna eller
inaktuella. Vi har så stort förtroende för för
eningens styrelse att vi anser att denna - i
den mån en förening av SSA karaktär även
framdeles nödgas dras med disciplinärenden 
bör kunna ta ställning till dessa, ev. efter sam
råd med juridisk expert.
Gävle och Falun den 30 dec. 1960.
Sven Granberg, SM3WB.
G1mnar Eriksson, SM4GL

SM3BNL kan ännu inte uttala sig om huru
vida det även i år går att ordna ett läger på
någon annan plats i landet. Givetvis har man
Dala-Storsund i tankarna. Vi ber att få åter
komma med närmare besked i ett kommande
nummer.

Valkommitten meddelar
Den på årsmötet 1960 tillsatta valkommitten
får härmed föreslå årsmötet 1961 följande
sammansättning av SSA styrelse under det
kommande arbetsåret :
SM5AZO
ny post
SM5YT
nyval
SM5LN
omval
SM5KV
omval
SM5CRD
omval
omval
SM5BZR
nyval
SM5KG
nyval
SM5CHH
omval
SM5ZD
SM6AIJ/7 nyval
Disciplinnämnden föreslås oförändrad
omval: SM6BEF, SM4KL, SM5ADK och
SM4ASJ (suppl.).
Ordförande
v. ordförande
sekreterar'e
tekn. sekr.
redaktör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Kristianstad -

till

Vålberg i febr.

ANY -

ID -

Styrelseberättelse för arbetsåret 1960
Styrelse, DL och funktionärer

Kansli

Sedan årsmötet 1960 hal' styrelsen haft föl
jande sammansättning:
Ordförande
SM5Z0
Vice ordförande
SM5AZO
Sekreterare
SM5LN
Skattmästare
SM5CR
Kansliföreståndare
SM5AYL
QSL-chef
SM5BZR
Teknisk sekreterare
SM5KV
QTC-redaktör
SM5CRD
Suppleant
SM5ZD
Suppleant
SM6BLE
Föreningens distriktsledare (DL) har under
ilret varit: SM1AZK, SM2ALU, SM3BNL,
SM4KL, SM5BGM (DL5S) , SM5RC (DL5L),
SM6BLE och SM7MG.
Styrelsen har till sig adjungerat följande
funktionärer:
SM5BHO
Bulletinredaktör och expeditör
SM5BZR
Rävjakt
Diplommanager VV ASM
SM5CCE
Diplommanager övriga diplom
SlVI5LN
Testledare och
ASM2
SM7ID
SM5ANY
NRAU
Region l
SM5ZD
SM5MN
UKV
Mobil och bitr. tekn. sekr.
SM5KG

Under året har SSA kansli flyttat till nya
och mera ändamålsenliga lokaler i Enskede.
Arbetet å kansliet har fortgått i enlighet med
de rildlinjer som tidigare utformats.
Liksom tidigare har det varit arbets toppar i
samband med inbetalningen av medlemsavgif
terna, bokslut o. d. Ävenså vid flyttningen till
det nya kansliet. En ytterligare tillfällig be
lastning uppstod i samband med byte av kans
list. Som kanslist tjänstgör fru U. B. Nyberg
sedan den 15/11 1960.
Systemet med postförskottsförsändelser å
medlemsavgiften har liksom tidigare fungerat
utmärkt även under år 1960.
Antalet medlemmar i SSA var per den 31/12
1960 1.859 st., varav 1.524 sändare, 270 lyss
nare, 59 SL-stationer och 6 hedersmedlemmar.
Försäljningsdetaljens omsättning har varit
tillfredsställande.
Under året har SSA-diplombok färdig's tällts
och nya loggböcker utarbetats. Ett 'Större parti
telegraferingsskivor har även anskaffats och
utsålts. Prefix-kartan har även varit ett popu
lärt försäljningsobjekt.
Adressregistret i Motala är föremål för kon
tinuerlig översyn och ett stort antal adressför
ändringar har verkställts.
Liksom föregående år har samarbetet med
Bröderna Borgströms AB i Motala fungerat ut
märl{t.
QTC-prenumeranter har under året uppgått
till 35.
Lyssnarmedlemmarna har gratis erhållit
TFS E 22. Denna har kontrollerats mot med
lemsregistret och medlemmarna i SSA har ut
märkts med ett M.
Bokförings- och expeditionsarbetet jämte
skötseln av försäljningsdetaljen har varit av
betydande omfattning och även krävt en hel
del extra arbetstid.
QSL-byrån har liksom tidigare sorterat un
der kansliet. Som QSL-hjälp tjänstgör fröken
G. Jonsson.

,-q

Avsägelse till omval i styrelsen har aviserats
av nuvarande ledamötema S115Z0, SM5CR
och SM5AYL. - Som synes av valkommittens
förslag har antalet specificerade poster mins
kats i enlighet med · det förslag till stadgeänd
ring som enl. § 9 i protokollet antogs f. f. g.
av extra allmänna sammanträdet under hösten
1960 och som kan väntas komma att slutligt
fastställ a s av årsmötet 1961. Om detta änd
ringsförslag mot förmodan ej skulle komma
att genomföras vid årsmötet 1961, torde det
snarare åvila ärsmötet än valkommitten att
fördela arbetsuppgifterna, dvs. det formella
ansvaret, på de enskilda ledamöternn..
Stockholm 1961.
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KL

Slutligen

får undertecknad härmed vänlig t Hl cn bestämt
frånsäga sig varje form av Onl- (l lkr nyval för
SSA fr. o. m. årsmötet 1961.
ANY

Allmänt

Under året har styrelsen avhållit 14 proto
kollförda sammanträden, varav DL kallats till
ett.
Som matrikel över licensierade medlemmar
har använts TFS E 22, där SSA medlemmar
utmärkts med ett M.
Förteckning över föreningens lyssnarmed
lemmar var införd i QTC 8--9/1960.
Under äret har styrelsen under hand reduce
rats genom att SM5Z0 flyttat till USA,
SM5KV kallats till Kongo och SM5AYL över
giltt till annan verksamhet.
Under året har inga förändringar inträffat
i fråga om frekvensområden.
Region I har under året avhållit ett möte i
Folkestone, England, där SSA representerades
av SM5KV (tekn. kommitten) och SM5MN
(VHF-kommitten) samt SM5ZD som i egen
skap av v. ordf. i Exekutivkommitten sam
tidigt representerade SSA i den administrativa
kommitten. Se QTC 8-9/60.
l övrigt hänvisas beträffande styrelsens ar
bete till vad som bl. a. publicerats i QTC under
rubriken »Nytt från HQ», vilken varit införd i
varje nummer under året.
Samarbetet med Kungl. Telestyrelsen har in
tensifierats bl. a. i vad avser åtgärder mot il
legal ·s ändning.

SM5LN
QTC

Under året har tidningen utkommit med elva
nummer, därav ett dubbelnummer. Många fli
tiga medlemmar har glatt redaktionen med
trevliga manuskript och detta har resulterat
i sammanlagt 308 QTC-sidor, vilket i medeltal
ger 28 sidor per nummer.
Samarbetet med tryckeriet har som vanligt'
gått utmärkt och trots stora anskaffningssvå
righeter har annonsbyrån arbetat effektivt och
omsider fått fram en mängd material.
Tidningens omslag har diskuterats med ut
gångspunkt från ett förslag om färgbyte från
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blått till olika färg varje år. Detta förslag för
kastades dock på grund av att onödiga fördy
ringar skulle uppstå.
Allt flyter alltså normalt och redaktionen
hoppas på en ökning av de tekniska artiklarnas
andel i tidningen.
SM5CRD
Diplomverksamheten 1960
Diplomverksamheten har under 1960 varit av
rekordartad omfattning. Sålunda har under
året handlagts 143 ansökningar om utländska
diplom, vilka fördelar sig enligt nedan.
Till IARU har förmedlats 23 st ansökningar
om WAC, därav 8 st avseende telefoni och 1
st gällande 3,5 MHz W AC.
Till REF har ansökningar om 9 st DUF a v
olika grader, och 1 st ansökan om Dpf avgått.
Till RSGB har förmedlats 11 st ansökningar
om WBE, därav 4 st för telefoni, samt 2 st
gällande BERTA, varav 1 st avseende telefoni.
Vidare har 97 st ansökningar om diplom
från skilda länder behandlats. Dessa fördelar
sig sålunda: WBCN 4 st, AAA 1 st, WAA 1
st, OHA 2 st, RDS 1 st, WAYUR 1 st, WAVQ
1 st, ZMT 4 st, PZMT 1 st, W21M 5 st, H21M
1 st, AC15Z 1 st, W APY 1 st, FBA 1 st, WBC
3 st, WADM 2 st, 599 2 st, S6S 6 st, R6K av
olika grader 24 st, R150C 5 st, W100U 4 st,
WUNA 11 st, HWUNA 1 st, HKYL 1 st, SOP
6 st, 101 5 st, Cdm 2 st.
Dessutom har 4 st svenska diplomansök
rungar gällande W100SM och W100SM5 kon
trollerats.
HPX har under året utdelats i ett exemplar.
Aktivitetsdiplomet A-350 har för år 1960 ut
delats i 29 ex.
Under året har vidare diplomutbyte på re
ciprok basis diskuterats med Jugoslavien.
Ett 25-tal diplom till deltagare i utländska
tester har även distribuerats. Dessutom har en
hel del brev och förfrågningar angående ut
ländska diplom besvarats.
SM5LN
WASM

Under året har 80 W ASM 1 diplom utdelats
till amatörer i 23 länder. EA8CP och UF6AA
har erhållit diplomet som första stationer i
sina respektive länder. Vid årsskiftet hade to
talt 1.387 diplom utdelats. Det är fortfarande
myck et vanligt att ansökningarna åtföljs av
10 internationella svarskuponger, vilket var
den gamla avgiften, ännu fyra år efter änd
ringen. Den nya avgiften, 10 :-, 25 svarsIm
ponger eller 2 US dollars, har meddelats alla
amatörradioorganisationer av någon betydelse
och på sista tiden har också en viss förbätt
ring märkts. I de fall då för liten avgift in
sänts har en påminnelse i praktiskt taget alla
fall haft avsedd verkan.
Dessutom har c:a 100 andra brev rörande
WASM 1 avsänts.
SM5CCE

Bitr. tekn. sekr.-sysslan
S edan SM5KV reste till Kongo i september
och fram till den 31 december 1960 har c:a 20
brev besvarats och 10 intyg för C-certifikat
utfärda ts .
Som information kan nämnas att efter det
att »D et B ästas» januarinummer utkommit
har till mig under januari influtit 35 förfråg
ningar om lämplig litteratur, apparater och in
forma tioner för erhållande av radioamatör
certifikat. Ett okänt antal förfrågningar har
även inkommit till kansliet. I ovannämnda tid
skrift fanns nämligen en artikel införd rörande
amatörradio.
SM5KG
Mobilt
Under året· har inga särskilda nyheter hörts
av på det mobila området.
I stockholmstrakten finns c:a 25 st amatörer
med kortvågsu trustning i sina bilar . Av dessa
kan ett tiotal sägas vara akt i va, medan de
övriga endast hörs då och då.
Dessutom lär det finnas 4- 5 st mobila 2
metersstationer hä r i stockholmstrakten, av
vilka minst en kör med 5 W och C-licens.
Hur det förhåller sig med den mobila akti
viteten utanför stockholmsområdet är svårt att
säga, emedan några undenättelser om detta
tyvärr ej hittat vägen till mig mer än i rena
undantagsfall.
Via den s.k. »buskradion» har dock försports
att det ute i landet lä r finnas minst en amatör
som 'kör mobilt med telefoni, men endast inne
har B-licens. Hoppas att det ej är med san
ningen överensstämmande.
SM5KG
Rävjakt
Svenska mästerskapen i rävjakt 1960 arran
gerades av Stockholms Rävjägare i samarbete
med Tekniska Högskolans Radioklubb. Täv
lingarna ägde rum den 3 och 4 september vid
Skeviks Friluftsgård norr om Gustavsberg.
SM50W, Kurt Leuchovius (Västerås) blev
svensk mästare.
Beträffande den lokala verksamheten, tyder
ingenting på, att inte allt har förlöpt som van
ligt ute i landets olika rävjaktscentra.
SM5BZR
Bulleti nverksamheten
Den 1 maj 1960 efterträdde jag SM5AEV på
posten som bulletinredaktör.
Bulletinen har under det gångna året utsänts
i stort sett varje söndagsmorgon kl. 0900 på
80 m-bandet och kl. 1000 på 40 m-bandet.
Den 3/7 ändrades frekvenserna till 3525 och
7050 kHz från tidigare 3533 och 7012. Genom
denna åtgärd kan samma styrkristull a nvä ndas
f ör båda banden. 7050 kHz befa nns vara en
relativt ledig frekvens på söndag smorgnarna.
Den kan dessutom tjäna som h:llId l,a ntsmarke
ring för telefonidelen. Det hal' dock tyvärr
visat sig att denna frekvens ii,· :störd speciellt
i 7 :e distriktet av kontinentala telefonistatio
ner, 's om ligger för nära ban/llmntcn.
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QTH för SM5SSA är Tekniska Högskolans
Radioklubb och stationsutrustningen består av
SSA bulletinsändare, en DX-40, mottagare
G.E.C. BRT400S samt antenn G5RV. Under ti
den 3/7-18/9 utsändes bulletinen från Malmö
med anropssignalen SM5SSAj7, vilket har bi
dragit till ett ökat intresse för bulletinen, spe
ciellt i den södra landsänden .
Bulletinernas innehåll har huvudsakligen be
stått av aktuella DX-tips samt övriga nyheter.
Huvudparten av nyhetsmaterialet har hämtats
ur W4KVX DX-Magazine, men även övriga
källor har anlitats.
Efter varje bulletin har bulletinredaktören
utväxlat trafik med ropande stationer, vilka
ofta lämnats tips till bulletinen. SSA QSL-kort
har skickats genom QSL-byrån, då så önskats.
Dessutom har några lyssnarrapporter besva
rats.
På allmänt önskemål infördes den 11/12 att
på varje band först sända bulletinep. i hög takt
och omedelbart därefter i lägre takt. Härmed
uppnås flera fördelar , bl. a. att de som besit
ter goda telegrafikunskaper kan tillägna sig
bulletinens innehåll på kortare tid. Då mottag
ningen är störd finns dessutom möjligheten att
komplettera missade partier andra gången.
Det kan måhända även vara till träning för
dem, som ej behärskar telegrafi till fullo, att
först ta emot vid den högre hastigheten samt
därefter kontrollera det mottagna vid den läg
re hastigheten.
På min begäran uppmanades distriktsledar
na att undersöka intresset för bulletinen i re
spektive distrikt. Rapporter från dessa under
sökningar har dock ännu ej inkommit.
Eftersom bulletinsändandet är att betrakta
som blindsändning, har bulletinernas innehåll
insänts till Telestyrelsens Radiobyrå f ör kon
troll.
SM5BHO
UKV
1960 har inte varit de stora händelsernas
år, men UKV-arbetet har gått sin gilla gång
och skaran av pionjärer har växt. Aktivitets
testernahar förtjänstfullt och energiskt skötts
av -6BTT, som även publicerat en rad fina
konstruktionsartiklar i QTC. SSA nordiska
t es t hemfördes såväl individuellt som i »lag»
av våra danska vänner. I september körde
UR2BU sin förste SM på 144 Mc och i decem
ber hade han klarat WASM 144! Under senare
delen av året har flera SM-stns kommit igång
med ESB på 144 och ett flertal nya stns har
blivit QRV på 432 Mc. Arbetet med uppbyggna
den av fyren SM4UKV fortgår planenligt.
SM5MN

*
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SM 1
KV-banden
Något ökat intresse för dessa band har inte
kunnat förmärkas. Om någon SM1:a hörs på
KV-banden beror det oftast på att UK-kondi
tionerna ,är så dåliga att dessa band är »döda».
UKV-banden
På UKV-banden är intresset fortfarande
stort. I testerna har en del goda resultat upp
nåtts, som sporrat till ökad aktivitet. En myc
ket bidragande orsak till aktiviteten på UKV
banden tycks vara de eftertraktade W ASM
diplomen. -BSA och -JA har dessutom syss
lat en hel del med UKV mobilt.
Rävjakt
Rävjakt har som vanligt varit föremål för
livligt intresse. De vanligtvis mycket våta jak
terna, där såväl »saxar» som jägare ställts på
stora prov, har inte dämpat lusten. Visby,
Fårösund och Hemse har turats om att arran
gera jakterna. Vår gode vän SM5AWD var
vänlig nog att vid ett tillfälle inbjuda oss till
natträvjakt på sitt trevliga sommarställe vid
Ihreviken på nordvästra Gotland. Det blev en
minnesrik rävjakt av bl.a. två anledningar. Dels
torde det vara den regnigaste natträvjakt som
någonsin arrangerats och dels bjöd dEm gäst
fria värden på korvgrillning i samband med det
obligatoriska eftersnacket.
Som vanligt har en distriktsmästare i räv
jakt korats. Dock blev det inte lika vanligt en
Fårösundare som vann , utan Rune Pettersson
från Visby kammade hem mästerskapet.
Gratulerar'
Meetings
Som vanligt har en del meetings hållits i Vis
by, vilka oftast varit väl besökta av både äldre
och yngre amatörer och a ndra radiointresse
rade.
Glädjande nog har under äret inga brott mot
»Bestämmelser för amatörradioanläggningar»,
som föranlett ingripande fr å n Kungl. Telesty
relsen eller SSA, förekommit.
Då inget mer av större och allmänt intresse
förekommit, vill jag endast till slut framföra
73 från SMl.
SM1AZK , DL1

5M3
På grund a v studier och i viss mån TVI har
tyvärr den personliga aktiviteten på amatör
banden varit läg och därmed har de personliga
kontakterna med distriktets amatörer blivit
få. Distriktet är stort och svårt a tt överblicka
men av vad som låtit mig berättas är aktivite
ten stor. UKV-intresset breder ut sig även
utanför tätorterna och kommer väl så srriå
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ningom att helt dominera trafiken . Tyvärr
(person!. anm.). Av ESB-stationer har vi någ
ra mycket aktiva och det blir säkert flera inom
kort. QSL-tjänsten är perfekt i distr. och jag
ska ta tillfället i akt att framföra ett tack till
Sundsvallsgänget för detta. Storsundslägret
tillkom som ersättning för Astölägret från vil
ket vi blivit undanträngda av lottorna som ju
är en »militär» organisation, en redogörelse
för detta har tidigare influtit genom -WB.
Vid det extra sammanträdet i höstas represen
terades distr. av ca 80 röster, ett mycket gott
r esultat med tanke på den korta tid som stod
till förfogande för information och fullmakts
insamling, distr. har f. n. ca 150 medl. Något
distriktsmeeting har inte hållits under året på
grund av de stora avstånden. Tidigare har ju
sådana hållits i samband med Astölägret, men
när det ser ut som om vi inte heller under 1961
skulle få till stånd ett sådant måste någon
annan utväg sökas .
Under hand har jag fått veta att illegal tra
fik förekomit inom distr. men när jag inte fått
veta detta i tid har inget kunnat göras i före
byggande syfte, utan det hela har handlagts
av styrelsen och televerket och resultatet är
fortfarande höljt i dunkel.
Härnösand den 8/2 1961.
SM3BNL, DL3

SM6
Meeting

har hållits två gånger. Skaraborgsamatörerna
ordnade vårens meeting. Där bjöds på vågut
bredningskunskaper, med BTT som lärare
samt »pry'lutbyte» och samkväm.
Trollhätteamatörerna tog hand om höstens
m eeting. SSA-angelägenheter var här huvud
ä mnet, då vi hade förmånen att ha SSA:s
tjänstgörande ordförande AZO närvarande.
Mottagare- och sändarenyheter demonstrera
des av - SA.
Vid båda tillfällena var ett stort antal av
distriktets medlemmar närvarande. I fortsätt
ningen planeras sådan utvidgning att YL och
XYL skall komma att känna sig fresta'de när
vara.
För denna del av verksamheten har SSA bi
dragit med c:a 85 kr.
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tan och Skara täcker med sina resp. rekryte
ringsområden största delen av distriktet.
I 'sin mycket livliga verksamhet med \Sam
manträden, rävjakter och föreläsningar och
kamratlig samvaro, utgör de ett utomordent
ligt stödjande led i SSA:s verksamhet.
Brev, telefonsamtal och personliga kontakter
med DL har ökat på ett för DL stimulerande
sätt.
Inom varje ort med amatör, finnes kontakt
man, en god hjälp för DL. Meddelande inom
distriktet i form av SMSEXAN har utgått vid
flera tillfällen, därav en gång i tryckt utföran
de.

Kontaktverksamheten

är livlig inom distriktet. Fem stora lokalför
eningar, Göteborg, Chalmers, Borås, Trollhät-

GÖR REKLAM
Fön

AMATÖRRADION!
Av SM5IQ, Alf Lindgren, Skiftesvägen 102, Roslags Näsby

Medlemsantalet

har ökats sakta till 263 . Antalet li censer har
ökat betydligt. Tyvärr inte medlemsantalet i
samma takt. Pågående medlemskampanj bör
dock efter hand ge resultat. Totalt finnes 384
amatörstationer, SL-stationer inräknade.
I övrigt

noteras att - BEF tillhör disciplinnämnden,
-BTT -har varit bitr. UKV-red., - BLE supple
ant i styrelsen.
Vid Falumötet representerades distriktet av
tre och vid Stockholmsrnötet sex representan
ter.
Vid båda tillfällena har distriktet haft an
ledning nyttja fullmaktsförfarandet. Ett myc
ket stort antal röster har förelegat . Ett gott
bevis på distriktets goda sammanhållning och
stora intresse. Stor aktivitet råder inom ama
törrörelsens alla områden. Diplomskörden ökar
och testdeltagandet är stort.
Inom distriktet har GSA ett alltjämt mycket
populärt diplom WGSA.
SM6BLE, DL6

SM7
På grund av att DL7 vistats lång tid utom
lands har inget distrikt\Smöte kunnat avhål
las under 1960.
Största aktivitet föreningsmässigt sett har
som tidigare visats av UK7.
Under årets sista månader har en avsevärd
trafik med Kongo utförts av SM7QY och
SM7BHS.
SM7MG, DL7

QSL-verksamheten

har resulterat i c:a 20.000 anlända kort. Ut
sändningen har skett från DL en gång i måna
den. Antalet QSL~mottagar e är 66, varav 24
har att vidarebefordra kort inom sina resp.
orter. In- och utg. porton och övriga kostnader
har uppgått till c:a 240:- kr. Däri ej inräknat
»emballage».
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Svartfötter
SM7BQU meddelar att signalen SM3BQU il
legalt använts, vilket även meddelats Kungl.
Telestyrelsen.
Även SM5CSS har drabbats av samma sak.
De använda signalerna har varit SM8CSSfMM
eller SM5CSSf6.
fLN

Varför det?

Antag att du förorsakar TVI hos en av dina
grannar. Har du inte i förväg haft tillfälle att
bearbeta honom personligen - och det har
man ju sällan i tätbebyggelse - och vet han
ingenting om amatörradio utom vad han någon
gång kanske lyckats få ut av s. k. 40-meters
snack, då är ditt utgångsläge dåligt!
Antag nu i stället att du och dina sändar
amatörkamrater hade matat ortstidningen med
material om vår hobby - såväl korta notiser
om styrelseval i den lokala klubben som re
portage från någon större rävjakt, intervju
om lyckat kurerande av TVI samt historien
om hur en sändaramatör i staden bidragit till
att xyloprillin sänts iväg för att rädda en pa
tient i Buggistan. Då hade ditt utgångsläge
varit mycket bättre!
Efter några års regelbunden propaganda
verksamhet i ortspressen kan sändaramatörer
na i en inte alltför stor stad vara ett begrepp
för stadens övriga invånare, lika konkret som
bilkåristerna, Lions Club och syföreningen 
en kota i samhällets ryggrad. Och det kan vara
nyttigt när klubben vill hyra en lokal, få bi
drag till kursverksamhet eller låna materiel
till något evenemang.
Vi ska heller inte glömma att återväxten
kan bli större om vi visar oss i pressen emel
lanåt. Jag menar inte att vi ska försöka driva
en mängd tvehågsna in i våra fållor, men jag
vet vad en intressant och medryckande artikel
kan betyda för tekniskt intresserade ungdo
mar, som annars inte riktigt vet vart de ska
ta vägen.
Genom vilka medel

Press, radio, TV, film, föredrag, utställning
ar . " det är bara att välja. Om 1'adio och TV
kan väl sägas att de är svåra att tränga sig
in i om man inte har kontakter där (men det
har vi ju) och om man inte har något spe
ciellt att komma med (ett sommarläger, ett
europamästerskap i rävjakt).
Föredrag

kan hållas inför många slag av auditorier. På
ARRL:s högkvarter fick jag förra året bl. a.
ett stencilerat häfte med följande inledning:

»Följande föreslås som källmaterial vid
hållande av föredrag om amatörradio vid
klubbluncher, i radio etc. I sin fullständiga
form tar det 30 minuter, om endast de för
prickade delarna används 15 minuter.
Blanda, då så är möjligt, in personliga
anekdoter och lokalfärg föl' att öka under
hållningsvärdet. »
SSA håller dig f. n. inte med något liknande,
men själv vet du nog tillräckligt mycket om
amatörradions historia, nutid och framtid och
har så många friska synpunkter på vår hobby,
att du kan prata en stund om den. Berätta om
amatörradio på dina kolleger färghandlarnas
kvartalslunch, berätta om rävjakt på dina
orienteringsklubbskompisars höstmöte, berätta
om båda delarna för scouterna eller deras för
äldrar. Lätta gärna upp med demonstrationer
eller färgbilder. Rätta dig hela tiden efter
åhörarnas förmåga att orka med allt det nya
du kommer med och hoppa över alla tekniska
detaljer! Var rolig, ledig och sälj amatörradio!
Beträffande färgbilder vill jag passa pli. att
inskjuta en parentes. För ett par å.r sedan lo
vade jag och i viss mån -CRD att inom ra
men av 50 kr framställa en serie om 25-30
bilder jämte tillhörande ljudband, belysande
amatörradions olika sidor och avsedd att lånas
ut till behövande. Den ska vara klar till hösten.
Utställninga1'

kan vara både stora och små. Stora utställ
ningar är' verkligt roliga att arbeJa med 
jag har erfarenhet frän ett par försvarsutställ
ningar, där FRO/SSA medverkat, och från ju
bileumsutställningen på Tekniska Museet i
Stockholm 1950. Vidare såg jag samma år ös
tersundsamatörernas hörna på Expo-No rr
(Norrlands Sankteriksmässa eller Svenska
Mässa) .
En egen utställning kan vara besvärlig att
ordna. Det behövs lokaler, virke, papp, färg
m.' m. samt reklam. Sädant kostar pengar, och
för att inte efterät stå med en förlust på hal
sen bör man skaffa sig en garant, t. ex. orts
tidningen , att stå för ev. underskott. Därige
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nom får man också god propaganda genom
dagliga notiser från utställningen. Va nligen he
ter det då att tidningen arrangerar utställning
en i samarbete med radioklubben, men det gör
ju mindre.
En montel' eller hörna på en av andra orga
niserad utställning - av typ försvarsutställ
ning eller Expo-Norr för att hålla sig till ovan
nämnda exempel - är ofta lättare att ordna.
D å uppkommer frågan: vad ska vi visa? För
slagsvis bilder från amatörernas verksamhet,
men inte lösryckta utan sammanställda till
montage, där fotografierna är minsta 18 X 24
cm och försedda med upplysande men kort
text, stor nog att synas lika långt som bild
detaljerna. Vidare apparater, även de med kort
text, helst något som låter, rör sig och blin
kar. Nödsändarbyggen typ Åstön är kul inslag. FRO-hörnan' på törsvarsutställningen i Stock
T . h. körldar amatöTstation
Och för att komma till pudelns kärna i ett holm 1949. med QSL-koTt, världskal·ta och 1tpplysande
nötskal: en i drift varande amatörstation.
text på väggen. - I mitten Tävjaktsmontage:
En livs levande amatörstation drar massor man töljeT den slingrande pilen på planschen
av folk om den sköts rätt. För det första ska
(hoppas elen syns även i TepTOduktion) och
den köras på telefoni. Den tätaste folkhop gles
möteT däTigenom toton och kOTt text i Tätt
nar och upplöses på ett par minuter om man
oTdning, samtidigt som hela planschen är tänkt
övergår till telegrafi. För det andra ska såväl
som en kOTta med bäringal' inTitade mot sista
operatören som motstationen höras tydligt av
bilden, Täven. T. v. SverigekaTta med in
publiken. Sked med lokala (fasta eller mobila)
pTickade sändaramatöTel', diveTse toton, appa
stationer måste ofta tillgripas. För det tredje TateT och t elegTatm·a-själv-nyckel-och-summeT.
ska samtalet föras på ett sådant språk och om
sådana ämnen att folket förstår det. För det
I nästa nummer
fjärde ska det finnas en »översättare», eller
ska vi kalla honom kontaktman med publiken
ska pressen behandlas. Det är tacksamt och
eller marknadsutropare eller konferencier, som lätt att göra reklam för amatörradio, dock
förklarar, svarar på frågor, fyller ut pauserna
inte så lätt att man lyckas hur man än bär sig
med att berätta om amatörradions historia,
åt. Till dess har du en månad på dig att hålla
berättigande, roliga sidor etc. Jag kan garan
några föredrag och ordna ett par utställningar
tera att en sådan kontaktman fördubblar
om vår hobby. Lycka till!
(Forts.)
åskådarantalet om han har talets gåva i sin
hand.
Ett skylttönstel' kan man ibland få disponera
BUDGETFÖRSLAG 1961
gratis, i sällsynta fall få betalt för det. Hör
med någon bokhandel om de har tänkt sig att
InlwmsteT
en vecka skylta ett fönster med uteslutande
(radio )tekniSk littera tur och bland böckerna Medlemsavgifter .......... . . .... 54.000 :
placera t. ex. en liten och prydligt hopkommen Försäljn ingsdetaljens vinst
2.000:
amatörstation. Ett litet plakat med adress och Räntor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500:
telefon till radioklubben brukar gå att pla
Kr.
58.500:cera in.
BZand annat kan nämnas att det på en del
VtgitteT
läroverk finns fysiklärare, som l en glasmonter
på sin institution brukar skylta ett par veckor QTC ................... .
21.000:
i taget med något som illustrerar ett fysika
6.000:
QSL ........................... .
liskt förlopp el. dyl. I många fall är de villiga Löner . ....... .. ... . ........... . 12.500:att någon gång ersätta detta med något i den Div. omkostnader .......... ..... .
4.000:
här stilen: två rävsaxar, varav en öppnad, en
6.000: 
kartskiss i format 30 X 40 med bäringar och Kansli ......................... .
1.000:
Tävlingar
............
.
kort förklarande text samt 6-7 foton från
1.000 :
jaktens olika faser , placerade runt skissen och Distriktsbidrag ........... .... .. .
1.500 : 
med röda band förenade med den punkt på DL :s resor .......... , .. . ...... . .
1.700 : 
kartan där bilden anses tagen.
Arvoden ..... . ... . ......... . . . . .
850:
Det gäller bara att få ändan ur vagnen och Region r
850:
använda dessa ideer eller hitta på nya samt se Skatter
till att det blir något av dem också! Skriv Disponibelt ............... . ..... .
2.100:
till mig och berätta och sänd gärna med ett
Kr. 58.500:foto, så öppnar vi en propagandaspalt I QTC.
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Nordisk UKV-test den 4 och 5 mars
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1961

Mötet äger rum på hotell Arkaden, Balzar
gatan 20, Malmö, omkring kl. 10.30. Telegram
adress Arkadenhotell, Telex 3306, Telefon lokal
75300. Rikssamtal 040/75350.
Hotellet, som är relativt nytt och a nses vara
ett gott matställe, har bekräfta t min beställ
ning i ett brev daterat den 28.1.1961 med:
»Härmed hava nöjet bekräfta Er lokaIreserva
tion för sammanträde och lunch den 19 mars
d . å. med ca 40-100 personer. Lunchen skall
bestå av sandwiches, varmrätt, öl eller vatten,
kaffe till e tt pris av 11: 50 per person inklusive
servisavgift. Priset gäller under förutsättning
att flertalet gäster deltager i lunchen.»
Tiden för mötet har preliminärt fastställts
till kl. 10.30 men kan eventuellt justeras med
hänsyn till båtens ankomst från Köpenhamn.
Tid för promenad fr å n landstigningsplats till
hotell cirka 15 minuter. (Om s . k. öresunds
bå.t användes något längre tid med färjan .)
Eftersom antalet deltagare avgör vilken lo
kal hotellet ställer till förfogande för mötet är
vi tacksamma för en anmälan om deltagande
senast lördagen den 18 mars till SM7ACB
Stenwall, Köpenhamnsvägen 47 A 2, Malmö V.
Telefon 040/914026.
Det blir inget speciellt arrangemang i Malmö
lördagen den 18 mars. Däremot kommer ett
antal lokala amatörer att gemensamt åka över
till Köpenhamn med avresa från Skeppsbron 3,
Malmö, kl. 18.30. För amatörer, som på annat
sätt resa över kan vi endast föreslå träffpunkt
vid öresundsbåtarnas tilläggsplats Havnegade
omkring kl. 20.00. Vi räknar med att sakkun
niga OZ-hams möter upp för eventuellt gemen
samt besök å någon restaurang. Detaljer om
och anmälan till denna resa, som kan avslutas
antingen på lördagskvällen eller nästa morgon,
sändes till SM7BE, Åke Lindvall, Trastvägen 9,
Lund. Telefon 0412/114 55 .
Eftersom eventuell restaurangbeställning i
Köpenhamn måste ske så. tidigt som möjligt
är det absolut nödvändigt med anmälan till
SM7BE omgående eller senast den 10 mars
i år.
Genom den gemensamma överfarten kan
s. k . rabattbiljetter utnyttjas. Telefon till öre
sundsbolagets kassa och bokföring 040/15691,
trafikupplysning 040/12973.
De lokala amatörerna i Malmö-Lundområdet,
samt undertecknad hälsar alla tillresande ama
törer välkomna till Malmö den 19 mars i år.
Enligt uppdrag
SM7MG/DL7

UK7 inbjuder härmed alla licensierade ama
törer i Danmark, Norge, Finland och Sverige
till marstest på UKV.
Testen uppdelas i 2 perioder:
Period 1 : lörd . den 4/3
432 Mc kl 1900-2300 GMT
144 Mc kl 2000- 2300 GMT
Period 2: sönd. den 5/3
432 Mc kl 0700-1100 GMT
144 Mc kl 0800-1100 GMT
Varje stn får kontaktas en gång på varje
UKV-band från 144 Mc och uppåt i varje pe
riod. Korsba nds-QSO gäller ej. Både cw och
fone får användas.
Kontakter utom de nordiska länderna fär
tillgodoräknas.
Ett kodnummer bestående av RS eller RST
ätföljt av ett tresiffrigt löpnummer samt QTH
utväxlas und er varje QSO.
Poängberäkning: totala antalet QSO x sam
manlagda a ntalet km för samtliga QSO:n obe
roende a vband. Varje deltagare sammanräk
nar själv sina poäng.
Testloggarna skall ange: tid, band, motsta
tion, sänd och mottagen kod, vågtyp och di
stans i km samt en tom kolumn för testkom
mitte:J.s anteckningar i nämnd ordning.
Loggarna, helst utskrivna på standard logg
blad, sändes senast den 12/3 1961 till
SM7BE Åke Lindvall
Trastvägen 9
LUND - Sverige
Denna test har förlagts till testdagar, som
rekommenderas av Region r, och då. den dess
utom aviserats i RSGB Bulletin räkna vi med
goda möjligheter för DX.
73 och lycka till!
VK7 testkommitte

'('ESTR UTAN

u

Genom ett misstag blev i förra testrutan CW
och Phonedelarna av ARRL DX-contest om
kastade. Följande tester äro f. n. aktuella:
3- 5 mars ARRL DX-contest. Andra Phone
delen.
17-19 mars ARRL DX-contest. Andra CW
delen.
15-16 april REF-contest Phone.
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ESB-SÄN DARE
MED

ENKELT KRISTALLFILTER
2k

"1,1

Av SM5EY, B. Pettersson, F1, Västerås

Då jag hört att ett flertal amatörer vill veta
get på bifilärlindningen med ett av de nu lediga
lite mer om min variant av högfrekventa kri
stiften. Man måste vara försiktig med lödkol
stallfilter kommer här en liten epistel med de
ven emedan spolstommen är känslig för vär
me. För att snedstämma kretsen till lämplig
viktigaste rönen .
Jag skulle tro att - KV och jag hämtade
frekvens fordras i samband med 8 MHz-kri
inspiration till våra försök ur samma källa,
staller en totalkapacitans på omkr. 80 pF. I
nämligen QST 1/59. -KV gick tydligen direkt
Elfas burkar finns en kondensator på 39 pF,
på den föreslagna varianten med 4 kristaller
och densamma utbytes lämpligen mot en 75
(QTC 12/59) medan jag p. g. a . kristallbrist
80 pF:are (2 X 39).
stannade för två dylika. Genom att avsiktligt
Filterkristallerna placeras i en keramisk oc
snedstämma kretsen mot markerat lägre fre
talhållare med hållarens ej erforderliga stift
kvens i förhållande till kristallfrekvensen upp bortplockade. Någon skärmning av kristallerna
har ej visat sig nödvändig. Om man vill flytta
når jag branta kanter på filterkurvan. Somma
ren 1959 gavs på första provexemplaret rap
kristallerna i frekvens någon kHz nedåt kan
porter om ypperlig kvalitet samt sidbands- och
man belasta kristallen på båda sidor med
bärvågsundertryckning bättre än 45 dB.
blyerts eller lödtenn. Skugga i så fall kristal
Jag har enbart använt kristaller inom områ
len mycket svagt inom ett område med ca 6
det 8-- 8,5 MHz, och jag har konstaterat att mm diam. Blyerts går att tvätta bort med
bästa skillnaden i frekvens mellan kristallerna Surf- eller Sulfolösning. Skall för mycket löd
är drygt 1000 perioder. Trots den skillnad på tenn tas bort eller om man vill höja kristall
1700 perioder som erhålles med vissa kanal frekvensen något, kan detta ske med hjälp av
kristaller är dessa dock fullt användbara i »00» smärgelduk. l
praktiken. I mitt fall har jag dels använt to
Balanspotentiometern kan vara kol- eller
roider tillverkade av gamla MF-kärnor med
trådtyp. Den streckmarkerade kondensatorn
2 X 20 bifilärlindade varv och dels kvotdetektor- . har l något fall hjälpt mig att få bort den sista
spole i MF-burk för 10,7 MHz. För att använda
bärvågsresten. Prova vid behov med en fast
kvotdetektorspolen är det lämpligt att linda av kondensator på 2 pF från mittskenan till ena
de övriga spolarna samt att förbinda mittutta- eller andra ändan på potentiometern.
Vill man svepa filterkurvan kan dett ske
med hjälp av ca 10 volt HF från en generator
med output på 4 eller 8 MHz. Kontrollera med
hjälp aven mottagare att tonen hamnar på
kristallfrekvensen emedan det finns några lik
Den här sändarens medel output på c:a 6
nande genomsläpp mellan 20-50 kHz högre än
watt räcker för drivning av exempelvis 2X
rätta frekvensen. HF-en kopplas till bärvågs
813 i klass AB till max tillåten effekt. En 813
oscillatorns galler och skärmgallerkondensa
torn jordas. Signalen blandas till lämpligt band
som ZL- eller G2MA-linear (clampad 813)
och för den som har finare mätanordningar
bör kunna styras ut till 300--400 watt medeI
kan nämnas att gallerväxelspänningen på buf
input. 100 watt input kan åstadkommas med
fertstegets galler bör vara omkring 10 volt eff.
hjälp av några mindre pentoder i zero bias
Detta gäller då balanseringspotentiometern är
helt snedställd och bärvågen ligger i passbanmed avstämda sammankopplade galler eller
möjligen grounded grid.
I nästa QTC kommer en utförlig artikel om hur man
ändrar frekvensen på. en kristall.
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det. Vid ESB blir motsvarande spänning ca 4
volt eff. Vanligen brukar jag mäta buffertste
gets anodväxelspänning med hjälp aven
kopplingskondensator, kristalldiod, HF-drossel
samt ett vanligt universalinstrument.
Då jag har små driveffektbehov, har jag
anodkretsarna hårt dämpade med motstånd.
Med 5 kohm över kretsen och med 150 volt
på skärmgallret bör spänningen bli mellan
50-60 volt vid fullt genomsläpp. Med balans
potentiometern ej helt snedställd bör kurvan se
ut enligt fig. 1. För djup dipp i mitten kan fyl
las ut genom att trimma kretsen närmare kri
stallfrekvensen. I detta fall gäller det att se upp
så att höjden på de två topparna bibehålles
lika. Kan inte detta åstadkommas kan man
minska på R för att på det viset släta ut kur
van. Personligen har jag aldrig gått lägre än
1,5 Kohm. MF-skärmburken har i ett fall för
sämrat kurvans utseende, varför möjligheten
att prova utan skärm bör beaktas.
Kontrollera noga att bärvågskristallen
svänger på den frekvens som med generatorns
och en kontrollmottagares hjälp befunnits vara
den rätta. I praktiken svänger bärvågskristal
len knappt 1 kHz under den lägsta filterkristal
lens svängande frekvens. Fordras en mindre
justering nedåt av kristallfrekvensen kan detta
ske medelst några tiotal pF parallellt med
oscillatorrörets galler läcka.
Med en tongenerator kopplad till mikrofon
ingången kan man kontrollera filtcrkurvan och
bärfrekvensen. Ligger bärvågskristallen rätt
kommer första toppen vid ca 500 periodel'.
Nästa topp beror på filterkristallernas skill
nadsfrekvens. Idealet torde vara ca 2600 perio
der. Är sidbands- och bärvågsundertryckning
bra blir resultatet vid sinustonmodulering ren
CW.

T T soOO

Dl, D2 lN34, lN48, OA161, OA85 eller liknande
Oktalhållare
E Skärmgallerspänning 300 . Vid prov 150 V.
Ll 30 varv med 5 varv i val"je sektion av sek
t i onsspole med järnlcärna.
L2 5 varv plastisolerad koppal·tråd öv er Ll:s
kalla ände.
L3, L4 25 mm 0, 30 mm lindningslä;ngd
80 m: 25 varv
50 pF extra
40 m: 15
20 m: 10
15,101n: 5
"
L5 Lindad över L4:s kalla ände . 3 varv på 80
m, 2 varv på öv ri.gä band.
Ovanstående mått är lämpliga f ö,. plng-in. I
bandswitchutförande bör blandm'ens anodspo
lar lindas på stomma,. med järnkärna.

+

Till blandarrörets injektionskontakt kan
man, med 8275 kHz kristaller i filtret, plugga
in en 6025 kHz kristall och med hjälp av den
na köra 20 och 80 meter (2 X 6025=12050-
8275). En annan möjlighet är att koppla in en
remote-avstämd colpittskrets med spännings
delarkondensatorernas mittpunkt jordad. En
tredje och bästa möjlighet är enligt min me
ning en vfo med bandspridnings- och band
setkondensator som ger området 5-6,9 MHz.
6U8 (ECF82) som Clapp/isolationssteg enligt
amerikanska (ARRL) sidbandshandboken är
en lämplig konstruktion om den kompletteras
med en stor bandsetkondensator . För sändning
på 20 m är vfo :ns utgång oavstämd, men för
de andra banden skall utgången vara avstämd.
Avstämningskretsarna kan placeras och band
switchas inne i sändaren. Det är om man be
stämmer sig för vfo lämpligt att placera röret
inne i sändaren och endast ha remote-kretsen i
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en separat enhet. Med yttre vfo jordas balnda
rens skärmgallerkondensator och vfo-signalen
går in på styrgallret.
Det är viktigt att blandarens och buffertste
gets anodkretsar är väl skärmade från var
andra. Blandarens anodkretsar skall vara hög
klassiga för att ej släppa förbi något annat än
den önskade signalen. Buffertstegets anodkret
sar bör dämpas med 2 watts motstånd (inba
kade typen). Värden mellan 3- 20 Kohm kan
användas, och värdet får bestämmas av efter
följande slutstegets driveffektbehov. Den gyl-

Placeringsskiss
(SändaTen sedd undeTit1'ån)
Chassiet 20 X 15 cm . Om nätaggTegat önskas
på samma plåt bör utrymmet bakåt ökas med
ca 10 cm.
I vänstTa avdelningen finns mikTofonröT, 8
.aF elektTolyt, LF/co Töret, co anodspole, kri
stallhållaTen samt volymkontTOllen.
I bakre avdelningen tinns butferns avstäm
ningskondensator, spolm', 1'ör och omkopplare.
LF-tJ'aton placeras ovanpå chassiet och över
avstämnings kondensatorn.
I trämre avdelningen är balanspotentiome
tern täst på skäTmplåten (skruvmejselin
ställd) . MF-tmton sitter på ovansidan. Kri
stallhålla1'en sitter i mitten och mitt tör denna
syns bärvågskont1·ollen. BlandarTöret och dess
avstämningskondensator, omkopplaren samt
octalhållaren tÖ1' vto synes slutligen i nu
nämnd ordning.
Blandarens anodspolar placeras i en skärmad
burk ovanför omkopplaren. Omkopplaren är en
2 gangs 2-polig 5-vägs. Ena gangen koppla1'
om butterns anod och linkspolar. Den andra
gangen kopplar om blandarens anodspolar och
eventuellt vto:ns utgångs kretsar. Vm'je spole
tör de lägre trekvense1'na grid-dippas innan
den sätts på plats tör att konstatera att själv
resonansfrekvensen ej hamna1' på något ama
törband.

lene regeln i detta fall är att man dämpar så
mycket som man har råd med..Emedan jag
för det mesta bygger samman slutsteget med
den övriga delen av sändaren brukar jag av
praktiska skäl linda spolen på dämpmotståndet
s amt koppla enheten direkt på omkopplaren.
Enligt min erfarenhet så är buffertröret
6AG7 inte så mycket att hurra för på 10
meter. Detta bör den 10-metersfrälste ta hän
syn till och förslagsvis välja miniatyrvarianten
6CL6. I min moibla ESB-transceiver använder
jag två EL84 i slutsteget, och den rörtypen
verkar hålla stilen även på de högre frekven
serna. För den som eventuellt tänker köra
några 807 i pli kan jag nämna att jag för
min del driver ut tre parallella 807 till 150 watt
indikerad effekt på 10 m och 175 watt på öv
riga band med ett 6AC7.
För den som har små driveffektbehov är
kanske filt~rsändaren i QST maj 1960 något
att fundera på. Med mitt filter och en penta
gridblandare samt några plug in-spolar så tror
jag att den vägen är den enklaste och snab
baste till ESB på alla band.
Mikrofonen har vid ESB-sändning en viss
betydelse. Billigare kristallmikrofoner kan här
accentuera de höga tonerna i talet. För att
råda bot för detta så har jag i något fall pa
rallellkopplat kapseln med ända upp till 50.000
pF. I de flesta fallen har det räckt med 5000
10.000 pF för att få talfrekvensområdet i ba
lans.
VOX är inget absolut krav i samband med
en ESB-station. Jag vet av tidigare erfarenhet
både från min och andras sida att det går bra
att BK-nyckla (jfr BK-systemen i handboken)
i takt med sitt eget taL VOX är dock rätt an
vänd ett bra hjälpmedeL Facklitteraturen in
nehåller ett flertal VOX-beskrivningar, så den
intresserade kan säkert finna någon som pas
sar just honom.
TfR-switchen är en anordning som jag kring
gått trots att jag använder samma antenn vid
både sändning och mottagning. Med en sym
metrisk antenn ansluten till ett vanligt paral
lellfilter kan man ansluta mottagarens antenn
k ontakt till antennsystemets HF-nolla (Split
statorkondensatorns rotor eller vid enkelkon
densator till spolens mittuttag) . Det blir en re
korderlig T-antenn som på detta viset kopplas
till mottagaren, varför man l praktiken kopp
lar in ett kolmotstånd på några hundra ohm i
serie med den korta kopplingstråden för att på
så sätt hjälpa en känslig mottagare att hålla
signalnivån inom lämpliga gränser. Jag får
med denna anordning mindre HF från egna
sändaren in i mottagaren än när jag använder
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80 METER SSB - DET NYA BANDET?
Här i Europa finns redan ett gäng DX
jägare som ligger och passar på 3,8 Mc varje
morgon och kvälL G3FPQ, G2HX, G6LX,
P A0FM är de starkaste och de som verkligen
har möjlighet att köra de DX som kommer
igenom . Europeerna ligger på 3780-3799.
ZC4AK på Cyprus är ett »populärb> DX på 80
SSB, Steven ligger på 3790 mest varje kväll
och någon av G-stationerna ordnar »kön».
ZC4AK har varit 59 ett flertal gånger på sisto
ne och det ser ut som om konditionerna bara
blir bättre och bättre. En kväll körde hela
94 DL-G-SM-PA0-0H-OZ etc. ZC4AK! 4X4DK
»Ami» är en annan som ofta är igång på 80

E
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ESB-sändarens spännings kurva.

Frekvenstabell

6 X2=12 -8275=80 m
5,1 X 3=15,3--8275=40 m
6 X 1= 6 +8275=20 m
6,5 X 2=13 +8275=15 m
6,8 X 3=20,4+8275=10 m

I:\'Ii:öPSTIPS. Frän SM5CXF kan man köpa en speciell
ESB-serle, eller också 3-4 krista ller på samma frekvens.
I sena:e fallet har jag funnit att sannolikheten per kri
slalIpar är ca 4 pi). 5 att man få r lagom frekvenssktllnad
mellan l<ristallerna.. LF-trafo nr RE 412 hos Clas Ohlsson,
Insjön, kostar en krona. Elfa för en lältbearbetad typ av
10,7 MHz kvotdetektortransformator, URF 377.
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någon meter tråd som mottagareantenn. PA
stegets rörbrus, som lär vara ett av problemen
i samband med vanliga T/R-switchar, balan
seras a utomatiskt bort i mitt falL
_

SSB och den förste som gav W1BU, W1FOS,
W1HKK och de andra W-kanonerna »Asien »
för deras WAC på 80 SSB! Av de ovan nämn
da jänkarna har W1BU ojämförligt bästa sig
nalerna och det har hänt att S-metern pekat
på både 10 och 15 dB över S9 mellan 07--09
på morgnarna. W/K-stationerna ligger på
3803-3810 kc. W1HKK har hörts redan så ti
digt som 2155 med läsbara signaler!
En massa VE-stationer är också igång, och
ett 20-tal VEl's har loggats på sistone.
VE2AUU, VE3CDX är ett par som också har
fina signaler. VE7ZM lyssnar efter Europa på
3800 mellan 07--0730 dagligen. Canadickerna
ligger på 3785-3795 för det mesta. V01EX på
New Foundland har kommit igenom mycket
starkt vid 22--24-tiden vissa kvällar tillsam
mans med någon G-station som ordnar kön,
så har tjogtals med Europeer bytt RS rappor
ter. Det finns en hel del SM-stationer, som
också varit flitigt igång på 80 och snappat åt
sig DX. SM5BFR, 5BLA, 5WJ, 3AZl för att
nämna bara några.
Sydamerikaner förekommer också alltsom
oftast på 80 SSB, YN1 , HC2KU m. fL har
körts, och från Venezuela hörs YV5ANS (på
foni) mest varje margon 05-0730 på c:a
3790A med 58 sigs. KP4AXU på AM överras
kade här en söndagsmorgon med att komma
in med 59+10 dB kL 09 (svensk tid) på
3800A. Under SSB-testen var det full fart på
80 met trafiken och en massa »nya» länder dök
upp. EA8BA på Kanarieöarna med 59 0430,
UA1DZ, I1KDB, LZ1WD, OE1RZ etc. Men ock
så riktigt rara DX har hörts på bandet.
KH6DHI Hawaii (på 3803 SSB!) hördes 0745
en morgon. W A6, W6UGA från California har
kört Europa.
Från Pacific har ZL1AlX varit hörd 0845
på 3787, en ZL2AHN för några dagar sedan
vid samma tidpunkt! Det kan man kalla DX.
VK3AHO, med en Rhombic, har sked med
G6LX och G3FPQ varje lördag och söndag
1830 (för närvarande) på 3790 prick. VK3AHO
har hört 4X4DK och G6LX flera gånger med
56/7 nere i Australien, men då har inte dessa
hört VK-stationen! VK2AN ramlade in med CQ
och styrka 33 2130 en kväll och OY7ML,
SMlAS, OD5CG, GD3ENK, EA7ID, UR2AO,
VEIZZ är andra eftertraktade »calls» på 80
SSB. Så det »lönar» sig att titta lite närmare
på 3.8 Mc just nu, bland annat finns ju chan
sen till en massa fina prefix för W AE diplo
men. Massor av El, GW, GM, Gl är igång!
SM3-310J" Sven El/ving
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verkllga UKV-pionjärerna och behöver därför ingen pre
sentation. Vem som ligger var på 144 Mc-bandet har han
en viss förutsättning att hålla reda på, eftersom han an 
vänder en 75A-4 som mf-förstärkare efter sin 417 A
konverter. Det blir esb på 144 framöver med hjälp aven
ny inkö pt 32S-1. Den gamla 16-elementaren har varken
hyresvärd eller hösts tormar lyckats fä ner från taket
ännu . Fr. o. m. ma r somgängen av aktlvitetslesten sänds
loggar och komm entarer samt uppgifter om körda länder
och län till -FJ, vars adress är:
Radio SM5FJ
Telelng. Bengt Brolin
Tab6rsbergsvägen 14
NORRKöPIPNG

Vi

UI{V-red.: SMGMN, K.-E. Nord, Abborrv!1g. .l, LinköpIng.
BUr, red.: SitI5FJ, Bengt BroUn, Taborsbcrgsväg'en 14,
Ni>rrköIllng.

Aktivitetstesten
Resultat från januariomgå.ngen:
144, 69 55 p.
SM5WM
SM7ZN
,32 53 .
SM5CPD
SM5LZ
,24 50 »
SM6YH
SM5AAS
,55 44 »
SM6AZY
SM6PF
,59 44 .
SM5BRD
SM5AKP
,lO 43 »
SM5CZK
SM5TC
,15 40 »
SM5BQZ
SM5FJ
,75 37»
SM4KL
SM50T
,SS 28 »
SM4BOI
SM5CGL
,76 27»
SM4PG
SM5AW
SM6PU
,36 27»
SM5CMM
,55 26 .
SM6CJI
SM5CHH
, 73 25»
SM4CSK
SM5ADZ
,BO 25 »
SM5ARQ
SM6CNP
145,00 25.
SM3BEI
SM5TS
144,62 25 »
SM1CNM
SM5BIU
SM6AMA
,05 24 »
SM3AST
SM5CMP/5

144,88 23 p.
,97 23 »
,08 21 •
,72 21 »
145,16 18 •
144,17 17
,77 15
,38 15 »
,63 14 »
,72 11 »
,48 11
,17 10
,08
8 »
,41
6
,26
4
,91
3 »
,84
2 •
1 »

Kommentarer:
» Använder nu en ny 16 el slotbeam samt ny konverter

med 417A-EC86-EFI83-EF94-EC92-EC92 . Kul att --4CXL
går i n så. bra h ä.r nere. Man kan nä.stan räkna honom
som lokalstn. » -5ADZ .

• Konds bad med regn och blåst. Tl1lfälligt stopp I beam
rotatorn. Tx modeJ1 6BTT med 829. Rx för tlllfäJ1et Elfa
konv. + Commander. 10 el yag; med 28 m PT100 koax.
Operatorn fyllde 65 år I höstas .• (Men gosselynnet finns
kvar, efter vad jag kan se av brevet. - 'MN) -6AZY.
. Hr tx 100 W, 12 el beam och rx E88CC. Konds mkt
dåliga .• -5AKP.
.Bottendållga konds. Körde provisoriskt från mitt nya
qth Töreboda.• -6CJI.
.Ingen vidare aktivitet här uppe denna gång: 3AKW
jobbade, 3LX och 3AH ej Igång, 3WA och 2CFG hördes
inte. Från övriga distrikt nll sigs. Tx 100 W till QQE
06/40, 11 el longyag;, rx E 88CC konv + huvudrx med 14
tuber. Nästa test för mig blir nog till påsk, då jag är
hemma i två veckor.• -3BEI.
»Av dx bördes endast -5AKP svagt.. - lCNM,
»Efter kl 2000 hördes absolut ingenting !. --4KL.
.Utrustnlng här är rx Elfakonv. + BC-1147A, tx 832
15 W och 10 el longyagl. Egna qrg uppskattas Ull 144,04
och 144,13.• --GAMA.
»Ä r ny på bandet, Tx 40 W abt, rx Elfakonv. med
ESSCC + AR88, 4 el beam. Egna qrg 144,87 ocb 142,32.•
-5WM.
. Dåliga konds men tack vare den lokala aktiviteten blev
det i alla fall några poäng. VI har ett mobilt gäng oxo
här i Sthlm bestående av -IT, - BQR, -AOL m. fl..
-5TC.

SM5FJ blir bitr. spaltred.
Sedan SSA styrelse nu konfirmerat beslutet, att SM5FJ
inträder som bltr. red. för UKV-spalten, hälsas gamle
vännen Bengt välkommen som sådan. Han är en av de

SM3 Hultom
SM3AKW berättar:
.Några rader om sista tidens aktivitet här. Inget spe
ciellt Inträffat, en del aurora, en del meteorscatter och
en del tropo. 15/12 var det en bra auroraöppning både på
eftermiddagen och kvällen. Mellan 1430 och 1800 svt kör
de bl. a. UR2BU och SM7YO, hörde OZ7IGY 1550 med S6
sedan mellan 2230 och 0130 qso OZ7BR, SM7BCX, 7BAE ,
LA4YG och RD förutom SM4, 5, 6. Den 27/12 var också
ganska s kapligt, då jag också körde SM7BCX och LA4RD
ocb hörde även OZ7IGY bl. a. 1630 då 55A t N. Den 9/1
hörde jag också OZ7IGY 2350 HA I WNW men Inga
qso eller andra OZ hörda. Bara qso SM2 och 5 och
LA4RD. 19 och 20/1 också A men dä bara qso SM5. 21/1
en llten öppning vid 1700 och hann qso Innan den tog slut.
Meteorscalter : Under Gemlnlderna hade jag sked med
HB9RG 12/12 0~2, fick då Igenom båda eall slgns fm
hnm, 13/ 12 02-03. samma då men bäda dagarna endast
fåtal bursts och praktiskt taget inga plng men fick båda
dagarna en burst med båda caUen ett par gånger.
H ade även sked med OE6AP men Ingenting från hnm.
Han hörde Inte helier mig. Just de här dagarna hade vi
en kraftig snöstorm här med s tatiskt laddade snöbyar etc.,
så att förhållandena var inte de bästa.
Aquarlderna I början av januari var nog väldigt bra
i år. Jag hade sked med HB9RG även dA men kunde
tyvärr bara vara Igång en dag den 3/1 och då mellan
1500 och 1700 fick båda: calls och rapporten från HB9RG
en de l bursts S8. Jag fick S25 från honom . Han fick
tydligen Inte lika mycket från mig för han slutade 1715
dvs. därefter hördes Inget från honom. Tidigare hörde jag
honom varje pass. Distansen till HB9RG ligger pA drygt
1800 km . Från OK2VCG hörde jag alt HB9RG fick qso
med OH1NL under Gemlnlde rna och OH1NL qso också
G3HBW

men tror det var under Aquariderna. Distansen

OH1NL-HB9RG 1750 km
abt och OH1N L-G3HBW
aningen kortare. OH1NL fick även qso med OK2VCG un
der Aquarlde rna så att han har verkligen gjort fint ifrAn
sig de sista skurarna. Europarekord blev det ju också.
Tropo-condx hör man sällan till här men den 20/1 var
det rätt bra och även den 19/1 fast dä var det aurora
så att det blev endast ett tropoqso fast man t , ex. kunde
höra SM1CNM på direkten 579. Det är första gången som
jag hört Gotland direkt och även det syd llgaste på direk
ten . Den 20/1 kördes 5ANH, 5BQR, 5AKP, 5LZ och 5AAS
på direkten 2235-2350. Inget längre söderut bördes.
AktiViteten här uppöver har varit väldigt dålig sista
tiden och det är endast SM3BHT som är regelbundet Igång.
SM2 :orna har varit försvunna I ett halvår tills den 9/ 1
då helt överraskande 2CFG, 2AFY och 2BHI som Inom
parentes har qro till 100 W nu dök upp. Sä kanske de
blir met mer akllva där uppe igen. SM3WA har varit qrt
länge . Talade med hnm härom dagen och han har sålt
sina grejor till SM3CFK sa han för han hade blivit tvung
en att ta ner sin antenn dA. TV:n slog ner i öslersunds
trakten . Men han kommer Igång Igen så småningom.
SM3CFK har jag Inte hö rt till på bandet men får väl ta
och kontakta honom och höra..
Det ligger nära till hands att llppa vem som tar hand
om europarekordet på 144 efter OH1NL.

SM5 Stockholm
Ett brev från SM5CGL förtäljer:
»SM5LZ och jag har efter mycken möda lyckats etablera
2 vägs QSO på 432 Mc. Det hände den 11.1.1961 kl. 19. 22 .
En krånglande huvud-rx hos mig hade ställt till trassel
med försök till QSO några dagar tidigare. Men så gick
det till slut med 59+ I båda riktningarna. Avstånd 11
km. Utrustningen är på -SLZ sida QQE 06/40 trlpplare
konv. DZ 70 + NC 300 och ant. 8 över 8 slotbeam . Min
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tx är QQE 06/40 tripplare, konv . -6BTT original och 20
rörs super samt ant. 12 el broadside en!. VHF handbook.
QRG var 434,6 för mig och 434 ,37 för -5LZ.
Inom ett annat område är oc kså försök igång nämllgen
med SSB, där -5BQR, - 5ARU, 5ANH och 5CHH sälle r
mottagarna på svåra prov (även op ibland, hl). -SCHH
kör dsb (ändä vä rre). Föresll'Lr dock att någon av ovan
nämnda självmant skriver ett par rader om sina erfaren

heter.
Hade sedan tänkt att varje månad skriva ett referat
om vad som händer pA Sthlms Radio Amatö rers UKV
meeting andra onsdagen varje månad ", Här är det första

:1i

t

från 11.1.161. Arets första SRA och UKV meeting blev
en kall tillställ ning. Vid 19.30-t iden hade ell 60-tal hams
samlats utanför Sofia Ungdomsgård I Sthlm, SRA:s ordi
narie QTH. Efter all i en halvtimme utö vat åka rbrasor
och gjort tappra försök all komma in i det tillbommade
huset avlyste ordf. -5AZU mötet och ett 20-tal hams,
däribland en gäst från W-land, försvann. Så stod då 40
st. hams kvar och diskuterade UKV I -50 kyla. Efter
att ha förkas tat flera konditorier som lämpliga provisorier
ringde -5AZU en ungdomsgård. De visade sig vara vil

liga att släppa In oss. Så stuvades ell lO-tal bilar f ulla
med hams. Efter den obligatoriska kaffedrickningen kom
så äntligen meetinget I gång. SM 5AKP, SRA :S UKV
manage r , hälsade alla välkOmna. Så spelade -5BPH upp
en bandinspelning från januari aktIvitetstesten. Efter della
följde en livlig diskussion. Det var angående ett. förslag
från -5AKP om bandinspelning för stns I Sthlm under
testerna. Förs laget gick ut på all alla skulle llgga över
145 Mc. D_lla p. g. a. höga lokala signalstyrkor med
åtföljande blocker ingar, korsmodulationer m. m. Skulle
n u en dylik rekommendation publiceras hoppas jag att en

frekvenslista för tester l<an tryckas i QTC . Nåvä l, så
småningom ebbade diskussionen ut, och QRG bylles från
2 m till 70 cm.
-5CGL berättade om det QSO som -5LZ och han hade
kört samma kväll på. 70 cm. Därunder visades oxa 
6BTT:s 70 cm konverter. Även 5UR hade en dyl. kon
verter med sig.
Följande stns kommer på 70 cm här i Stockholm (Inom
närmaste liden ) : -5LZ, -5CGL, -5BQR, -5CHH,
-5ANH, -5UR. -5BDQ, - 5S1..

t
l

Tack , Ulr!

WASM 144
Läget per den 1. 2.61 är det att UR2BU upp visat god 
kända verifikationer med undantag för all kort från SM6
saknas. Sistnämnda kort kommer dock att sändas dlrekl
till mig, va rför denna detalj torde vara klar, då della
läses.
SM5BIU har ånyo ansök t om WASM 144. Som bekant
innehar Bosse redan diplomet frl'Ln den tid han tillhörde
SM4 . Det aktuallse r ar en brist hos bestämmelserna för
diplomet, som kanske var svår all förutse, då det instif
tades . Jag har tidigare berört ämnet I samband med att
en d lstriktsslation, SM4XA. förra Aret erövrade ulmär
I(el sen. Eftersom en dlstriklsstation teoretiskt }(an upp
rättas på ell obegränsat antal platser inom dis triktet ,
skulle WASM 144 också teoretiskt kunna utdelas ell obe
gränsat antal gånger till varje distriktsstation, och varje
enskild sänd a ramatör skulle teorellskt kunna pryda väg
gen med 7 W ASM 144 diplom. En diplominflatIon med
andra ord. Det hade varken SSA styrelse eller underteck
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Debatthörnan
Följande inlägg kommer från SM7COS:
.Efter all ha varit QRV på 144 Mc/s sedan i höst har
jag nu givetvis nogsamt Iwm mit underfund med den dåliga
aktiviteten på delta band. En och annan tapper ham sitter
och hojtar dA och då, men en etter en lappar de Intresset,
vilket ju Inte är att undra på. Även om DXande förekom
mer en hel del pä 2 m , så är väl ändå majoriteten av kon
takterna lokaiditon. Lösningen på aktivitetsproblemet är
löjligt enk~1 (åt minstone teoretiskt): Då aktiviteten up
penbarligen i nte räcker till för ett givande arbete på detta
band varje dag (kväll), så utlys en viss (veeko)dag, som
skulle bl! QRV-dag på 2 m, ev. även högre frekvenser.
Första-tisctagen-i- va rje-mänad-testerna

är

n og bra,

men

de ls ger s ig knappast nagon tid för något mera Ingäende
pratande då, dels är det T V -dag. Nej, fram för varje
(varannan) onsdagskväll (någorlunda TV-fri) , exempel
vis från kl. 19.00 eller tidigare. Eventuellt kunde en ons
dag I mAnaden vigas åt DX och kontakter med våra nor
diska grannar. Onsdagsaktiviteten skulle alltså inte vara

tävlingsbetonad, utan varje 2-m-ham sl<ulle ve t a, all dö
var flesta möjllga stationer QRV. Mill intryck är, att
många gärna skulle köra mera 2 m, bara de kunde finna
mot staUoner. LOkaJpratet och lumptuggningen ~kulle flo

rera, men det finns ju plats till det I de allra
Följdern a blev ökade kontakter mellan lokala
flera träffar och ett aktivare arbete till båtnad
för SSA. Något måste i varje fall göras för att
aktiv iteten skall självdö.•

fles ta fali.
hams med
inte minst
Inte UKV

Synpunkter från läsekretsen är välkomna .

U K7 marstest
annonseras på annat ställe i detta nr och bringas i åtan

ke . Låt Inte SM7 :orna ensamma fä försvara de blågula
färgerna!
•

Diplomnytt
Från SM5CQH meddelas att the AMP DX
club utdelar två diplom kallade 7 Mc Band
Award och 3,5 Mc Band Award. Diplomen vil
ka är numrerade utställas för 50 olika länder
enligt ARRL-listan på endera 7 Mc e ller å
andra sidan 3,5 Mc bandet för kontakter efter
1 januari 1961. Avgiften är 4 kronor eller 10
IRC. Ansökningar jämte QSL sändes till :
SM5CQH, S. Hector, Hjälmstalund , Vallen
tuna, eller via SSA diplommanager.

*

YU1AG, Awards Manager SRJ, meddelar att
SRJ icke utdelar något diplom kallat YU-100,
för vilket ansökningar erhållits frän ski lda
håll.
De enda YU-awards som utdelas är W A YUR
som SRJ utdelar och ZAGREB som utdelats av
Radioclub Zagreb.
fLN

nad i tankarna vid instiftandet, utan meningen var, all

det skulle utgöra ell exklusivt diplom, som skulle utdelas
endast en gång till - vad Sverige beträffar enskild
sändaramatör, SL-station eller distriktsstatIon. I{omplet
terande text härom bör infö ras I diplombestämmelse rna.
Så jag hoppas D u inte tar illa upp, Basse, om Du får
nöja Dig med det diplom Du redan har. Äran av all vara
dubbelt så Itvallfleerad blir ju Inte mindre för det.
En· annan stadgefråga, som i viss män också fått ak
tualltet, är utländska stationers kvalificering för W ASM
144, alldenstund en LA och en UR redan erövrat diplomet.
Ta exempel av de knepiga frågeställningar som kan tän
kas uppstå , om SM och dess grannländer någon gång i
framtiden ger utländsk amatör tillstånd att sända från
respektive lands territorium. Om en SM-stn, som redan
innehar W ASM 144, opererar från LA-land och därifrån
kvalificerar sig för diplomet eller en LA-stn gör om be
driften från SM-land. Men det hu vudbryt kan vi kanske
ställa på framtiden ännu ett tag.

Diplomfolk
Följa nde diplom har utsänts under den gång
n a månaden:
WAG SM5Z1
SM3BEI
SM5BAS
SM5BEU
SM6BJL
SM3AST (telefoni)
SM3WI (sticker för 3,5 Mc)
101
SM5AJU
-LN
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British Cameroons. ZD2KHK/NC skall vara
QRV till den 1 juli, men det verkar som ARRL
inte tänker godkänna Br. Cameroons som sepa
rat land. Resultatet av folkomröstningen kom
mer inte att genomföras förr än den 1 juli, men
enligt preliminära rapporter är det inte omöj
ligt att North Cameroons ansluter sil] !ill 5N2,
medan South Cameroons övergc.: till FE8.
o

Tchad es Congo. FQ8AF, som kört många
QSO från Fort Lamy, Tchad och Brazzaville
Congo, har nu återvänt till Frankrike. QSL
via REF. - J r.ästa nummer av QTC kommer
en adressföYLeckning över F'QRo . ( I ~ ~

England. RSGB Bulletin rapporterar att ett
flertal DX-stationer återvänt till England. Så
lunda är ex-9M2EB nu aktiv som G3IJU från
Upavon, Wiltshire. Ex-VS6BJ kör med callet
G3KVU och ex-ZD2JKO är nu G3JKO.
Mike skall dock till Nigeria igen i maj, då med
sitt nya call 5N2JKO. Vidare är ex-VSIKD
och ex-ZDIAW hemma (mer info om den sist
nämnde under rubriken Sierra Leone).
Crete . Följande stationer är f. n . aktiva på
Kreta: SV0WC, SV0WM, SV0WO, SV0WZ
samt klubbstationen SV0WT.
Cyprus. ZC4CT är en nylicensierad stn, ak
tiv på 14- 21-28 CW. Adress: Colin J. Tho
mas, c/o »A» Watch, 264 S. U., BFPO 53,
Cyprus. Han och ZC4AK skall försöka få li
censer för Jordanien, JY.
Libya. Bland nya 5A-stns märks 5A3CAA
(ex-MP4DAA, MP4MAA) Andy, P. O. Box 263,
Benghazi, Libya. -5A2CX (ex-ZC4RJ är ock·
så aktiv från Benghazi på 14-21-28 AM .
Adress: N. Joyce, No 5 Forces Broadcasting
Station, BFPO 55, Libya.
Sierra Leone. Ex-ZDIAW är f. n. hemma i
Nordirland, men i maj skall han till något nytt
arbete, antingen i Sierra Leone igen eller något
annat DXotiskt land. QSL från ZDIAW kan er
hållas direkt från Alf Wilson, lA Hamel Drive,
Belfast 6, N. Ireland, eller via hans QSL-mana
ger W3KVQ. - Ex-ZDIGM befinner sig i Ni
geria, men alla försök att få QSL av honom
har misslyckats. - ZDICM är däremot fortfa
rande aktiv i Sierra Leone och QSL-ar gärna.
Adress (något osäker): Charlie Morris, c/o
Post and Telecommunications Dept., Newiand,
England. - Burt, ex-VQ3ES, ZS3ES, VE3EPS,
skall komma igång från Sierra Leone med
sin KWM-l och troligen köra mest på 14 SSB.
Nigeria. 40-meters-entusiaster kan glädja sig
åt 5N2GUP på 7 CW omkring 0630 GMT. Han
vill gärna QSY till 3,5 på förfrågan. - Bland
andra aktiva 5N2-stns märks 5N2JM (QSL via
K9EAB, Cliff Corne, 711 West McClure Ave.,
Peoria, III. , USA) och 5N2PJB (QSL via
W7VEU, Ben Shearer, 3715 SW Marigoid,
Portland, Oreg., USA). Den sistnämnde är
QRV 1500-1800 GMT på c:a 14300 SSB och
2000-2100 GMT på 14095 CW.

Sudan. ST2AR, Eric, hll.l'~ .
,rpp en
W8JK-beu.m för 3,5 och 7 Mc oc .! han Länker
köra EuropajUSA på dessa bf,~(~ . Hans QSL
manager är' W2JXH, Harry L Whiting, 765,
Park Ave., New York 21, NI', USA.
Eritrea. Operator W4G I M på ET2US vill
gärna ordna skeds på 3.c, Mc för dem som är
intresserade av ET2 på detta band.
Iran. En förteckning över samtliga aktiva
stationer i Iran (från W4KVX DX-bulletin):
EPIAD, Hal, K40RQ, QRV 7-14-21-28 mest
CW, ofta 14080 kc 1330 GMT.
EP2AF, Sandy, endast CW.
EP2AG, Buck, mest SSB.
EP2AJ, John, mest AM.
EP2AP, Jim, ex-KL7PI, mest CW.
EP2AQ, Florence, EP2AP:s XYL.
EP2AT, Bob, 14-21-28 CW-AM.
EP2AY, Rundy, W3ZA, OD5CT.
EP3HS, Heinz, endast AM.
EP3RO, Conrad, DL3RO, endast AM.
EP5X, Frank, W2AYN.
EQ2AT, d:o.
EQ5X, d:o.
QSL till samtliga kan sändas via EPIAD,
Hal Leith, MAAG, APO 205, New York, NY,
USA, eller via Amateur Radio Club of Iran,
Det verkar
P .O. Box 951, T eheran, Iran . inte som om EP50K (SM50K) har kommit
igång ännu .
USSR. Ett projekt att få de flesta SSR-län
der på SSB omtalades av SM5RY i förra num
ret av QTC. Det är meningen att en 150 watts
(PEP) SSB-rig skall cirkulera i olika länder
(först till UA0KYA, Tannu Tuva, därefter till
UM8, UJ8, UI8 etc.). UA3FE (en av projektets
upphovsmän) körde också under februari som
UA3FE/ 0 i Tannu Tuva, zon 23.
Även
UA901 (zon 18) och UA0LA (zon 19) är nu
mera QRV på 14 SSB.
USSR-zoner. Central Radio Club i Moskva
har publicerat följande suffixlista för identifie
ring av station er i zonerna 18, 19 och 23.
UA0A-, 0-, P-, S-, T-, W- är i zon 18, och
UA0C-, D-, G-, F-, J-, L-, K- är i zon 19,
medan UA0Q- och R- är delvis i zon 18, delvis
i zon 19 . UA0Y- är zon 23. Dessa suffix kan
föregås av ett K, som indikerar klubbstation,
t . ex. UA0KDA (19).

Resultat hån Jultesten 1960

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3l.

Klass A
StIltlon
1
SM5LL
2. SM4BPM
3. SM7BVO
4. S~{5AJU
5. SM7QY
G. SM3VE
7. SM6BGA
s. SM3CMG
9. SM4BZH
10. SM7BKZ
ll. SM5BLA
12. SM4TU
13. SM5TW
14. SM6BMB
15. SM2BOQ
16. SM7BHC
17. SM5UU
18. SM7ID
19. SM1BVQ
20. SM6JY
2l. SM6BDS

I'oiln.s:
239
227
192
190
139
188
182
181
172
171
161
139
136
135
129
126
122
121
115
111
103

Input
150
250
200
200

RX
SX·101
SX·100
Eddys lone 750
9 tub.

super

SM5CHI
SM5BRS
SM6SX
SM7TV
SM3 A VQ
SM5AKP
SM6AOQ
SM5AQI
SM3API
SM3CJD

:]2.

S~15BEU

Commander

33 .
31 .
3S.
36.

200
75

SX·111
SX·99

3R.
39.

SMSCOH
SL6BU
SM5BKM
SM2COL
SM5WP
SM6BUV
SM7AAQ

125
70
75
100
400
100
40

SX·43
BC·348
12 lub. spec. super
BC-34 8
HQ·140·X
BC-348

::;tatloll
l. SM4MO
2. SM6CCO
3. SM5BKO
4. SM6BWQ
S. SM6CBQ
6. SM5CGN
7. SMSCZK
8. SM3ATG
9. SM5CMP
lO . SM7CQt,.
11. SM4CXlC
12. SM2CXM
13. SM7CKJ
14 . SM6CMR
15. SM6ATM
16 . SM6CMU
17. SM5BFJ
18. SM6CWP
19 . SM2BCr
20. SM7BEV
2l. SM4CGM

120
250
35
100

HQ·170
9 tub. super

R-1155

:17.

100
93
89
83
37
85
82
76
71
67
56
55
47
46
39
37
36
8

45
90

73
BC·348
AR·SO-A
BC·224

50
100
20
250
75
60
100

S·20·R
BC·348
Geloso G209
BC·348
R · 1155
BC·342

500
50
45
75
80
50
25

CR·100
MKL·941
BC·348
RX-57
SX·100
NC·300
S·38·E

Klass B

Commander

Mongolia . JTIAB har återvänt till OK-land.
Kvar finns JTIAC, JTIAW, JTIKAA, JTIKAB
och JTIKAC, Som alla lär vara aktiva.
Nepal. 9NIGW har återvänt till USA, och
kommer inte att köra mer från Nepal. Han
har a lla loggar med sig, och kan nås som
K3KJF, Washington, DC.
Ceylon. KIr6BPF har nu fått samtliga logg
böcker från 4S7YL, och QSL kan erhållas di
rekt från honom. Adressen är R. Lee, Box 34,
Captain Cook, Hawaiian Islands. En IRC bör
bifogas.
Portuguese Timor. En mängd rykten om
CR10-aktivitet
cirkulerar,
bl. a. skulle
CR10AA vara aktiv under februari , men några
säkra info föreligger inte.
Papua Territory. G3MIU, som befinner sig
i Papua, har fått callet VK9PJ och kommer att
vara aktiv till april.
Wake Island. KW6DG (ex-K0SLD/KW6)
och KW6DF (ex-K0TFP/KW6) kör massor av
europeiska stns i con test style. De är aktiva på
alla band och QSL-ar 100 %. Direkt svar mot
IRC. KW6DF har adressen L. La Baume, P.O .
Box 68, Wake Island, och samma adress kan
med fördel användas till KW6DG, som råkar
vara son till KW6DF!
Fiji Islands. VR2AP är nu den enda SSB
stationen på Fiji. Han kör kristallstyrt på
14336 kc.
British Phoenix Islands. MP4BBW, Ian, och
VR7ZM, Bill, skall göra en expedition till Phoe
nix omkring den 25 mars. De skall köra 7 da
gar. Callen blir VRl W respektive VRIZ. Tro
ligen blir det VE7ZM, som tar hand om QSL.
Bajo Nuevo. ARRL har nu givit definitivt
besked på att Bajo Nuevo skall vara separat
DXCC-Iand. Det räknas retroaktivt från 15
november 1945.

•

lJoH.ng

153
144
1 31
119
112
103
100
97
79
78
70
69
65
54
48
47
46
39
37
23
16

Input
50
50
50
SO
50
30
20
50
35
50
25
50
50
50
18
20
6
50
30
20
SO

RX
SX-99
11 lub . super
Collins TCS
BC·348
NC·109
13·lub. dubbelsuper
S·86
NC·109
SX·99
Commander

R·1155
HRO
SX·110
Super Pro
BC·348
Geloso G209
BC·348
R·1l55
BC·348
S-20
10 lub. dubbelsuper

Rlass C
Sta.t.lon

J..
2.
3.
1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1l.
12.
13.

SM3CNN
SM5CBN
SM3BNV
SMGCJIC
SM3QA
SM2CVM
SM2BJT
SM3CER
SM3CZS
SM3CGR
SM5CON
SM SANG
SM4CTT

]'oilng
102
91
54
·13
12
37
33
29
2·]
19
18
16
13

IniHIt

5

RX
Cemek CEA53

5

Geloso G209

5
5

7 lull .

1

5
:;
5
5

10 lub. super
R·11S5
BC 348
10 lub . super
BC·455

5

R·11 S

+

Qmull.

o

Med t ac l<samhet noteras följande checkloggar: S L\[3SV,

5TA. 3AGD. 5BPJ . 6BZT. 5BHW. 3CCM och 7CS:"i.
Följa.nde stationer har ej insänt log varför viss redu ce

ring idellagarnas poängskörd varil ofra.nkomllg: SM50V .
!)PM. 3PZ. 6AMD/7. SAXQ. 7BU A . 5BBC. 5BIM. 7BWZ.
3C!")). 6CWK 4CTP, 5CZM och 7CZP.
Kri sti ans tad den 22 jan . 1961.

SSA tävlingsledare

I

SM71D

SEll'ASTE DX-ll'J'TT
Cyprus. Prefixet för republiken Cypern skall
ändras till 9C4. Datum f. n. okänt. De två brit
tiska baserna kommer att behålla prefixet
ZC4.
Senegal. Enligt DX-press har prefixet för
Senegal ändrats från FF8 till 6W8. En stn är
aktiv på SSB, nämligen 6W8AF (Box 7, Rue
fisque, Senegal ).
(Forts. på sid. 82)
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Dt C

I valven

samlades den 5 dec. 1960 ett 20-tal av Stock
holmssekt. OTC-medlemmar. SM7PD hälsades
med glädje och överraskning som kvällens gäst,
varefter i angenäm samvaro klubbmästarens
ädla druvor och vilda stekar tärdes och smäl
tes under stories och många glada skratt.
Vårmötet hålles nästa gång under »eget» tak.
Bildskörden, vars mästare är -KP, får be
rätta vidare.

YV
LN
ldbm ordf.

WK
sekr.

LF
Allan

äujakt

under GLlJIILLI STLIN

KP
fotograf

Här nedo,n åser yngling-WK (since 34) Toad
lekfulla -RV (26), - RH (28) och -ST (25) .

De här OTC-a1·na äT fr ån v änster
till höge1· : QV , RV, RH, LF, ST,
VW, ZP, PD, YV , UQ, LN, ZL,
WJ, KP och 01. De tre främsta
är LL, PL och WZ .

INBINDNING J\V QTC

Rävjaktsrapport 1960
Trollhättan-Vänersborg-Vargön

Under året har hållits 4 rävjakter, tiden 10/8
-17/11. Samtliga har gått på kvällen med
samling omkring kl. 1830. Tre av jakterna har
gått i traditionell stil. Tre rävar och fem jä
gare har varit det vanliga, och vinnare blev
SM6BXZ. Kvällsjakter är den bästa lösningen
för vår del, då det är svårt att få ihop till
räckligt många deltagare en helgdag.
Beträffande den 4:e jakten gjordes den i
samarbete med FRO, Hemvärnet och Bruks
hundsklubben. Två patruller bestående av 6
H v-gubbar, 1-2 hundförare med hund samt 1
rävjägare och 1 signalist med SUF 21 radio.
Uppgiften var att leta upp fi radiostn och
oskadliggöra den .
De två patrullerna transporterades ut till
olika utgångspunkter där förbindelse mellan
patr ordnades på UKV. Även en förbindelse
med stridsledningen fanns .
Jakten började med kontakt mellan patr och
inläggande av resp. bäringar. Sedan förflyttade
sig patr efter sina bäringar mot fi stn. Hv
männen gick med 5 man först och radio, jägare
samt 1 hv-man en bit bakom. När en patr var
c :a 200 m från fi stn, blev den utsatt för eld
överfall, och hv-gubbarna fick göra lite nytta.
När fi var nedkämpade (de var 2 st.) fort
satte jakten till jägaren beräknade att c:a 25
-50 m återstod, då hunden fick spåra upp
stn, medan Hv varberädda att ingripa.
Det hela avlöpte lyckligt, och det var intres
sant att jaga på ett sätt, som mera liknar de
verkliga förhållandena.
Mera samövning behövs dock för a tt de olika
grupperna skall förstå varandras möjligheter .
Jakten fick god kritik i ortspressen och sär
skilt amatörerna gjorde fin reklam för sin
verksamhet.
SM6CU

A ven i år sköter BRÖDERNA BORGSTRÖM, Motala, gärna
om inbindningen av QTC.
Priset är detsamma som förr, 7:25 per årgång

Arboga

+

1:- för porto

och expeditionskostnader.

SSA

Det finns en trio inom ARK, som är ansvarig
för rävjaktens utövande. Tyvärr har vi en del
problem, ett är att saxarnas antal inte räcker,
vi har fått jaga i grupper, men vi hoppas att
alla nu till 1961 tillverkar och »slipar» saxar.
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Vi har så pass god aktivitet, att vi hade
tänkt att raka rent bland priserna vid SM 1960.
Det kom dock en del förhinder (repmånader,
sjukdom, familjeskäl o. d .) i vägen, men vi
säger nu att vår vän i SSA, -5BZR lyckas
väl även i år att få någon att ordna ett SM
och då kommer ARK att deltaga.
Till sist några siffror. Under 1960 (maj
aug.) ordnades 8 st. jakter, därav 2 per bil.
För 1961 finns ett digert program redan upp
gjort, och en snöpulsjakt har redan avklarats.
SM 1961

- BZR hoppas verkligen att han även i år
lyckas få någon att ordna ett SM, men det ser
mörkt ut. Man kan väl inte gärna tvinga någon
till att bli SM-arrangör, och då ingen frivillig
har anmält sig så vete hm hur det går. Det
vore väldigt tråkigt om 1960 års SM skulle
vara det sista.
För övrigt

vore det kul att få in lite årsrapporter även
från andra håll. Helst före den 4 mars. Det är
alltså bråttom!
Är manuskripten dessutom
skr·ivna på maskin och enbart på den ena sidan
av papperet är det så mycket bättre. ( Det sista
var bara en önskan, inget krav.)
_

HAM-PRESSEN
CQ JanuaTi

I CQ hittar man bland annat beskrivningar
till parametrisk förstärkare för 222 MHz, mo
dulationsanalysator med ett 3BP1 och produkt
detektor speciellt avsedd för SX-100.
För övrigt bör nämnas första delen aven
artikel om UK-antenner och utbredningen av
ultrakorta vågor samt fyra sidor nyttig läsning
om parasitsvängningar.
OZ JanuaTi

OZ7CF fortsätter att berätta om nya förstär
kartyper och ett hf-bandpassfilter (ft238 kHz)
beskrives av OZ7NU. Månadens konstruktion
består den här gången aven SSB-sändare för
14 MHz. Filtermetoden användes och det hela
är en artikel på tio sidor. Konstruktör:
OZlQM.
QST Januari

Även QST har en parametrisk förstärkare
med måttskisser i sitt januarinummer. Fre
kvens : 1296 MHz. Första delen a v en artikel
om Slow-Scan-bildöverföring av WA2BCW är
mycket läsvärd och vill man bygga en tx med
4-400A för CW, SSB och AM kan man ha nytta
aven beskrivning på sju sidor av W1XIF.
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PREFIX- och ZONI(ARTA
-

Mobil

för endast 9 kronor 

Vi ber att få påminna om HB9GJ-kartan, som blivit så populär

TR-

världen över.
Kartan är litograferad i blått, rött och svart och har formatet
98 X 60 cm.

RX

ODlkopplare

I nedre vänstra hörnet finns en storcirkel karta centrerad i
Schweiz.

SSA FORSÄl.tNINGSDETALJEN

SWL
SWL-Red.: Sven I>lfwlng
Solgårdsgatan 15.
örnsköldsvik

s

P

A
L
'I'
E
N

Konditionerna på sista tiden har varit väl
digt mystiska och man vet inte var det ska.
sluta om det fortsätter på detta sätt. 28 Mc
bandet har varit dåligt, men vissa kvällar har
ryssar i massor hörts mellan 20-23. U A3AlN
UA3ALK UA3AAC, men alla kör enbart på
ryska och har lokal-QSO:n så det är inte lätt
att få ihop anropssignalerna. Därför har jag
sammanställt dc vanligaste bokstaveringsnam
nen i slutet av denna spalt.
21 Mc har inte varit så stabilt heller, men
för all del fina konditioner ibland och ZL/VK
samt WIK har gått in med 59+++ signaler.
ZL3RB spelades in då S-metern visade 20 dB
på peak! 20 meter är mycket intressant på
morgnarna mellan 0430-0700, då man på CW
delen av bandet så gott som uteslutande hör
USSR. UM8KAB Ul8KAA Ul8KBA UJ8AC
UA9AA etc. går med 599 och det är så gott
som omöjligt att höra några andra prefix.
UA0YE i Zone 23 överraskade med 559 vid
07-tiden! Han låg då på 14095 kc/s.
40 meter har varit det verkliga bandet för
den kräsne »LF»-band-DX-aren. Flera finfina
öppningar på sista tiden, alla strax innan en
soleruption, med massor av fina DX som är
nästan otroliga för den som inte är införstådd
i 7 Mc DX-ing! VK2lD, VK2SA har hörts på
7133A 1102 med RS 3--4. Så passar man på
vid de rätta konditionerna går det att höra
DX på 40 också. En SM5:a körde ju för ett
tag sedan en ZL på 40 fone också! Om bandet
är öppet, glöm inte att kolla 7200-7220 kc
SSB (!). Under de sista veckorna har där
bl. a. hörts KGSNAA i Guam, han kör med

PACC-testen 1960
l resultatlistan för PACC-testen 1960 i QTC
nr 1, 1961 har SM7AUL placerats på 5:e plats.
Det är tyvärr fel. Callet skall vara SM7AlL.

Commercial Rhombic with 5 kW at end of it!
Hörd vid 1020-draget med RS 4--4 på 7203,5
kc/s. K7LZA K6UWY W6KID W6NMN är
Westcoasters som hörts så sent som 1130 på
7204A SSB. Den 7 januari var det en förträff
ligt fin öppning åt det hållet. K4BUR gick ock
så den dagen, med 59+ framemot 1220-tiden.
W3LlN loggades på 7205 SSB så sent som 1250
SNT! W1YVK/Mobile på CW 7204 559 vid
samma tidpunkt. Strax före 13 svensk tid har

Rysk bokstavering

A - Anna
B-Boris
C -Central
D-Dmitry
E-Elena
F ·- FedoI'
G-Gregory
H-Hariton
l -Iwan
J - Jack
le -- Kilowatt
L-Leonid
M - Mikhail, Maxim

N - Nina, Nikolai
0 - Olga, Oleg
P-Pavel
Q"":"'- Shehuka
R-Roman
S - Sergej, Semen
T - Tatjana
U- Uljana
V -Jenja
W- Wladimir, Wiktor
X - Mjagki Znak
y -lgrek
Z - Zoja, Zemlja,
Znak

Ovanstående är till god nytta vid avlyssning
av de många U-stationer man kan hitta på
28 Mc varje dag mellan 07-12 och vissa kväl
lar vid shortskip. Gud Luck!

För att färska upp signalerna i min mobila
konverter byggdes följande sak på antenn
reläets plats i sändaren.
Drosseln i glöden tillverkades av 0,7 m ECU,
75 varv på en 7 mm spolstomme, lindat i flera
lager med plastisolering mellan lagren. Gemen
sam jordpunkt bör användas. Resultatet mot
svarade förväntningarna.
Paul, SM5CHH

TEKNISKA TIPS
mottages tacksamt!

Re d.
också OH9NG i Finland kört bl. a. JA3BGP
och W40CW på 7 CW! Under en annan fin
öppning på 7 Mc, bl. a. den 11 jan., hördes
KP4AXT m ed 59 på 7250 foni, W6PXP Canf.
Novisebandet 7184 RST 339! ZL3GU 7010 CW
0827 är väl bästa möjligheten för den som sik
7245 AM foni 0945 med 56 och WV6LVP på
tar på W AC på 40 CW.
160 meter har också varit riktigt i stöten på
söndagsmorgnarna mellan 04--07. Ett 20-tal
WIK s har hörts, många med 569/579 bl. a.
W1BB, W2EQS, K1KSH och EIAA, VE1ZZ,
ZC4AK, EP5X, HB9X, 5A2CV, OD5LX är
andra CW DX på 1.8 Mc.
En liten "QSL-test"

har gjorts av red. för ett tag sedan och nu är
»resultatet» klart. 4 X 10 rapporter på 7 Mcls
CW gick ut till SM-OZ-OH-LA-stationer med
bifogat svarskuvert som var frankerat! Det
ta hände för 1 år sedan så QSL borde ju ha
hunnit skickas.
Från SM 4 svar direkt, 1 via byrån
OH 8
O
OZ 7
1
LA 4
1
Är inte detta »resultat» nedslående? Borde
inte en fullständig och mycket detaljerad Iyss
narrpt med frankerat svarskuvert ge 100 %
utdelning?
Ett flertal andra »QSL tester är på gång och
resultatet kommer så snart som möjligt!
_

Ålrtt U'ctln

1/>2

SSA styrelsesammanträde med DL och funk
tionärer den 13/11 1960

Ordf. hälsade de närvarande välkomna till
mötet i vårt nya kansli och konstaterade att
samtliga DL var närvarande.
På grund av att det extra informationsmötet
dragit längre ut pi\. tiden än beräknat, medde
lade ordf. att punkt 2 på föredragningslistan
tyvärr hade måst utgå och att vissa omkast
ningar måste göras.
Upplästes, godkändes och justerades proto
kollet av den 17/10 1960.
CR konstaterade att det kommer att bli be
svärligt den närmaste framtiden i samband
med avstämningen av böckerna, som han en
dast kunde nisponera kvällar för detta. CR
övergick så till att redogöra för det ekonomi
ska läget med hjälp av de grafiska tabellerna.
-BLE uttryckte önskemål om att dessa även
kunde distribueras vid DL-möten. BLE fram
ställde även en del frågor angående arvodena.
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Han frågade om inte staten överskridits enl.
vad som framgått av styrelseprotokollen. CR
klargjorde att de olika arvodena enligt praxis
belastade olika konton.
MG äskade anslag om 100 :- kr. till di
striktsmöte och ordf. anförde a tt ansökan med
budgetförslag bör inges.
Redogjorde sekr. för kansliverksamheten
och konstaterade att frågan om ny kanslilokal
hade lösts och att vi flyttat in i de nuvarande
lokalerna den 1/6 1960. Till hjälp med QSL
arbetet hade en halvdagshjälp anställts. Förlusten av vär kanslist A YL, vilket tidigare
pä dagen diskuterats, är en svär förlust för
vår förening. - En ny kanslist, fru Nyberg,
har anställts och just tillträtt. - Vidare före
drog sekr. en del skrivelser.
På uppkommen fräga ang. distribution av
QSL från icke medlemmar till SSA beslöts att
styrelsen skulle internt ta upp frägan.
önskade KL enl. tidigare framfört önskemål
information i QTC om utförande av QSL. BLE
föreslog att SSA ev. trycker ett mönster-QSL
att distribuera som exempel. Sekr. lovade att
återkomma i QTC i ärendet.
Redogjorde KL för arbetet m ed SM4UKV
fyr en. Omtalade bl. a. att arbetet fortskrider
och att fyren komm e r att bli a utomatiserad
och försedd med en mycket god kristall ugn,
vilket gör att fyren kommer att kunna använ
das som frekvensnormal. Frägan om fyrens
frekvens hade varit föremål fÖr diskussioner,
m en enades mötet om att den redan fastställda
frekvensen 145 MHz skulle gälla. - Distrikt 4
e rbjöd sig vidare att grovsortera rapporter pä
fyren för vidare bearbetning av SM5SI. MN

SVART LISTA
Efter företagen utredning har Kungl.
Telestyrelsen beslutat indraga tillstånds
beviset för SM3CWE, Owe Persson, un
der tiden 15/2-15/5 1961, för försee lser
mot bestämmelserna för amatörradioan
läggningar Ser. B:53.

Med hänvisning till § 14 Ser . B :53 vill
SSA styrelse pä det skarpaste varna för
åsidosättande av utfärdade 'b estämmel
ser. Dessa måste ovillkorligen iakttagas.

The SSA HQ want to make known
that the following stations are pirates:
SL6BA, SM6WAC.

tackade distrikt 4 för det strälande arbetet
m ed fyren och redogjorde för bakgrunden till
frekvensdiskussionen . - Ang. 70 cm.-fyren be
slöts att frekvensen 433,0 MHz bör väljas och
att ansökan inges till Kungl. Telestyrelsen för
denna. -BLE pätalade att äganderätten till
fyr en bör juridiskt utredas.
Framförde KL förslag på att en gallup över
intresset för bulletinen bör göras. Ev. kunde
den köras pä telefoni. Ordf. omtalade att sty
relsen hade diskuterat frägan tidigare.
Rekommenderade KL styrelsen att undersö
ka om ev. norrskensvarningar inte kunde sän
das via Sveriges Radio, i likhet med vad som
skett under IGY.
R edogjorde CRD för QTC och dess innehåll.
Berörde även frägan om en ev. ökning av ar
vodena. Konstaterade att nuva rande e rsättning
pä 6.50/spalt och 4.50/spalt av tekniska artiklar
resp. tekniska översättningar är för lägt. 
DL intervjuades om distriktens syn pä QTC.
DL 1 ansäg tidningen i stort sett bra.
DL 2 Bra, men mera tekniska artiklar ang.
sändare och mottagare resp. ökade
grunder för SSB önskvärda.
DL 3 Bra, men hade ett intryck av att distr.
ansäg att QTC innehöll för mycket
UKV.
DL 4 Bra.
DL5S Omslage t bör ändras. Kritik på QTC
men inga förslag på förbättring. Berör
de annonserna och omtalade att annon
sörerna hade påtalat att kontrollex. ej
alltid sändes ut, och att de kritiserat
annonsbyräns man, vilken enligt ordf.
nu är utbytt.
DL5L anslöt sig till DL5S och poängterade vik
ten avannonserna fÖr landsortens vid
kommande. Distr. positivt m en önskade
nog lite t mera tekniskt stoff.
DL 6 betonade vikten avannonserna. Fast
slog att standarden emellertid ej bör
sänkas. QTC är bra med hänsyn till våra
resurse r.
DL7 hade ingen kritik att framföra. Medlem
marna var belåtna med tidningen. öns
kade mera TVI-artiklar.
MN ansäg att redaktionen gjorde ett mycket
gott arbete. Påtalade att sammandrag pä eng
elska enl. Reg. I rekommendation bör införas.
BLE frägade om CRD var ensam, vilket den
ne bekräftade, dock hade han hjälp av spalt
redaktörerna.
WB nämnde att små tekn. artiklar pä unge
fär 1/2 sida var av intresse, men att arvodet
var för lägt. Med nuvarande arvode får man
skriva ett halvt år för att fä ärsavgiften be
tald. Ansäg att annonserna även omprövas.
Efterlyste även utsändande av bekräftelse på
insänt manus. Ansåg QTC i stort sett bra,
möjligen hade UKV-spalten krympt litet för
mycket.
CRD omtalade pä uppkommen fräga att
ham-annonserna först måste renskrivas, och
vidare efterlyste han distrikts- och klubbnytt
i QTC.
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ID ansäg QTC bra, men föreslog att någon
regelbundet skulle samla de aktuella testerna
i QTC.
BGM pätalade a tt för mycket utrymme upp
togs av CQ-testen i senaste QTC.
Ordf. sammanfattade frägorna och skall sty
relsen bearbeta det nu framkomna underlaget.
Redogjorde så för kontakterna med annonsfir
man och omtalade att kritiken har resulte rat
i, att handhavandet avannonserna numera
skötes av annan person. Föreslog att styrelsen
t. v. avvaktar utvecklingen, medan BGM un
dersöker förhälland ena pä marknaden litet
mera.
Redogjorde LN för diplomverksamheten.
Svenska (CCE)
80 st W ASMhar utdelats vilket är ungefär
normalt.
Utlän<lska (LN)
Här föreligger en ökning relativt föregående
år. Hitintills har under året behandlats ansök
ningar om 116 diplom baserade på 4.039 QSL
kort. - 10.781 kontakter har kontrollerats för
A-350 . Vidare har en del förfrägningar om di
plom besvarats. Inalles har 298 försändelser
utgått.
Under äret har SSA diplombok färdigställts
och finnes hos försäljningsdetaJjen . - Vidare
pätalade LN <len stora arbetsbördan.
överlämnade MN ett utkast till W ASM 144
diplom och föreslog att nytryck bör göras på
mindre fet yta.
Kommenterade ID reglerna i SAC-testen
med a nledning av ett aktuellt fall i multiop.
klassen . Han omtalade även att förslag på
ändringar av NRAU-reglerna fanns från EDR,
NRRL och SARL. Som SSA ännu ej godkänt
dessa för s lag efterlystes styrelsens ständpunkt.
Beslöts a tt skrivelsen besvaras och att SSA
ej motsätter sig ändringsförslaget.
ID berättade att SAC-testen 1960 blivit en
enorm succe. F. n. var omkring 550 loggar in
sända, men flera på väg. Ett enormt arbete
återstår med att kontrollera dessa, och fram
förde ID att han beräknade att c:a 600 tim
mars arbete ätgär, vilket gör det svårt för ho
nom att hinna fä resultatet klart i tid. Han
påtalade även att de insända loggarna var
svårtydda och ofta slarvigt skrivna. Speciellt
de ryska loggarna var svärtydda. Berörde även
uppställningen av loggarna och önskade delta
vid redigeringen a v loggarna vid nytryckning
av sådana. Beslöts att ID får full frihet att
trycka resultatlistan när kontrollarbetet är
klart. ID berättade att hitintills hade 31 st.
W ASM 2 utdelats i år.
MN berättade att tisdagstesterna på UKV
gär planenligt och att dessa sköttes av BTT.
UK-tes ten 1960 vanns av danskarna.- UR2BU
har kört alla distrikt utom SM4. Vidare hade
-AKW kört OK i augusti via meteorspår.
BHO redogjorde för bulletinsändningarna,
vilka planenligt gätt varje snödag. I stor ut
sträckning har materialet hämtats ur DX
bulletin. Han var intresserad av att veta hur
många som lyssnar på bulletinen. DL1 föreslog

79

att DL skulle undersöka saken ute i distrik
ten.
Frägade sekr. de närvarande DL om det
hade i distr. förekommit fall, då amatörer be
rörts av TVI p. g. a. undermålig installation
av TV genom inkompetent försäljare. DL hade
sig dock inget bekant i frågan .
Redogjorde sekr. för planerad TVI-verl{sam
het 1961. I QTC kommer TVI-frågan att be
handlas och filter att beskrivas etc., och SSA
kommer att aktivt medverka till att upplys
ning om ätgärder mot TVI kommer att spri
das. Ett samarbete kommer att inledas med
Kungl. Telestyrelsen, som välvilligt intresserat
sig för saken.
WE ansåg att fr ägan om sommarläger var
aktuell, som man bör vara ute i god tid vid
planeringen av ett sädant. Vidare efterlyste
han ekonomiska rekommendationer ang. som
marläger.
MN konstaterade att livet var trist dä inget
Astö-läger förekom.
Preliminärt bestämdes datum för årsmötet
till den 12 mars 1961.
Avslöts sammanträdet, varefter WB under
strök MN :s tidigare yttrande genom att visa
en serie färgbilder från sommarens Storsunds
läger, till vilka han mycket medryckande be
rättade om lägerlivets alla fröjder. WE av
tackades med en mycket välförtjänt appläd av
ett intresserat auditorium.
SSA styrelsesammanträde den 12/12 1960

Hälsade ordf. de närvarande välkomna och
förklarade sammanträdet öppnat.
Upplästes, godl{ändes och justerades proto
kollet av den 23/11 1960.
Meddelade ordf. att han undersökt ägande
rätten till fyren SM4UKV. Fastslogs attSSAär
ägare till SM4UKV, vilket styrkts av under
sökningen. En!. separat avtal ansvarar SM4KL
för föreningens fyr SM4UKV.
Meddelade CR att försäkringstekniskt inga
hinder för eläg att försäkra fyren då den upp
rättats i SM4-distriktet.
Förelades protokollet från DL-mötet för
justering. Efte r inlägg frän Barksten, BGM,
AZO, LN och ZD beslöt styrelsen att proto
kollet framlägges för justering vid nästa sty
relsemöte.
Beslöt styrelsen a tt 350:- kr utbetalas som
ersättning för icke specificerade utgifter till
QSL-distributörerna. Beloppet proportioneras
med hänsyn till det underlag som framtas
inom styrelsen och QSL-byrän.
Diskuterades extrahjälpen fröken Jonssons
anställningsform . Beslöts att från den 1/12
skall hennes lön utgä som mänadslön och vi
dare beslöts att e n julgratifikation skulle utgå
i form av ett presentkort säsom erkänsla för
nedlagt arbete.
Föredrog sekr. en del skrivelser. - Bl . a.
hade ARI förfrägat sig om tillämpningen av
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arvoden vid m edverkan i QTC, tackbrev hade
ingått från A YL m. an!. av SSA minnesgåva,
protokoll erhållits fr ä n extra sammanträdet
m. m.
Beslöts att tillstyrka inköpet av 200 st. med
lemsnålar för SSA-OTC att tillhandahällas av
försäljningsdetaljen till ett pris av kr. 4:
per st.
Remissvar hade ingått fr ä n MN med anled
ning av BTT avsägelse såsom bitr. UKV-redak
tör och noterade styrelsen tacksamt det värde
fulla arbete BTT nedlagt. Tills vidare beslöt
styrelsen att avvakta utvecklingen på områ
det.
Meddelade sekr. att en mindre delleverans av
SSA loggar erhållits frän tryckeriet för att
klara inneliggande beställningar. Fastställdes
utförsäljningspriset kr. 5: 50. Ev. mellanskill
nad i förhållande till redan insänt belopp ut
tages mot postförskott.
Från SM2AQQ hade inkommit offert jämte
erbjudande om ensamförsäljningsrätten för
Sverige ä en av honom utarbetad loggbok i
A5-format. Efter studium av framlagda prov
ex.emplar beslöt styrelsen att antaga erbju
dandet och inköpa 1.000 st loggar för försälj
n~T\gsdetaljen. Utförsäljningspriset fastställdes
till 4:- och bemyndigades AZO och LN att
avsluta affären.
Ang. distributionslista ä föreningens tidskrif
ter så meddelade sekr. att f. n. drygt ett dus
sin noterats men utredningen är ännu ej av
slutad.
Sekr. meddelade att kostnadsförslag hade
inkommit avseende lagertryck av omslag ä
QTC. Beslöt styrelsen att antaga det av Brö
derna Borgström offererade anbudet. Styrelsen
beslöt vidare att pä basis av lämnad offert
tryckning av QTC för är 1961 skulle utföras av
samma tryckeri.
Redogjorde CRD för arvodena i QTC avseen
de tekniska artiklar. Red. föreslog en höjning
av arvodena för att stimulera till en ökning
av de tekniska bidragen. Han ansäg vidare att
24:- l{r per sida tekniska artiklar resp. 16 :
kr per sida av tekniska översättningar och del
av sida i proportion därtill skulle prövas. Efter
en del olika inlägg varvid bl. a . påtalades an
gelägenheten av tekniskt stoff för nybörjare,
beslöt styrelsen att föreslagna arvoden skall
tillämpas under 1961.
Ang. QSL frän icke medlemmar beslöts att
bordlägga frågan, sedan ZD meddelat att han
på grundval av Region I-bestämmelser ej kun
de lämna nägon rekommendation i ämnet.
Meddelade ordf. att ändringsförslaget å § 8
i SSA sta dgar överarbetats i enlighet med
sammanträdesprotokoll 2/60 § 6 och nu före
låg i följande lydelse: »Ingen mä samtidigt
bekläda m e r än en av följande befattningar:
styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, re
visorssuppleant, ledamot av kommitten för
förberedande av nästa ärs styrelseval samt le
damot av disciplinnämnden.» Styrelsen kom
mer att framlägga detta förslag ä årsmötet
1961.

BLE rekommenderade styrelsen att överväga
om inte orienteringar ev. kunde tillfogas före
dragningslistan för ärsmötet.
Ang. 433 MHz-fyren meddelades att som
bandet är ett delat amatörband varå även ra 
diolocations förefinnes , viss störningsrisk för
föreslagen frekvens föreläg , varför AZO, LN,
ZD och KG befullmäktigades att efter MN :s
hörande besluta i ärendet och inge slutlig an
sökan.
Pätalade sekr. att enligt Geneve-konferensen
vissa bandföl'ändringar komma att träda i
kraft den 1/5 1961. Främst dä ä 7 Mc-bandet,
som kommer att minskas med 50 kHz. Åtog sig
ZD att päpeka saken i QTC.
Pätalade sekr. även att inbjudan till NRAU
testen den 7/1-B/1 1961 ännu ej inkommit.
CRD meddelade att han just erhällit reglerna
frän ID och att de kommer att införas i QTC
1 1961.
Sekr. framförde att det tillämpade förfa
ringssättet med sändande av hela upplagan
SAC-diplom såsom fraktgods mellan de nordi
ska länderna måste anses som olämpligt och
kostsamt. Föreslog att upplagan fördelas och
tillställes de nordiska länderna per post allt
efter behovet. Beslöts att tillämpa detta förfa
ringssätt i fortsättningen.
På förslag av BHO beslöts att utökat käll
material ställes till bulletinredaktörernas för
fogande . BHO inkomme r med förslag pä lämp
liga källor och prenumeration ordnas.
Diskuterades PM av den 15/8 ang. styrelsens
arbetsform. Fastslogs att liksom tidigare sty
relsens ledamöter kallas och att funktionärerna
underrättas. Ev. förhinder bör snarast medde
las kansliet.
Beslöts att BLE:s kostnader för deltagande i
styrelsemötet skulle bestridas av SSA.
Enligt tidigare beslut skall SSA-dukarna
förses med päteckning a tt gälla för W ASM.
Frägan är nu aktuell och verkställes.
Meddelade sekr. att han p. g. a. den dubbla
arbetsbördan avsagt sig diplomsysslan efter
den 31/12 1960. - På förslag av BLE beslöts
att diplomposten den 1/1 1961 övertas av
SM6AMR efter dennes höra nde .
SSA styrelsesammanträde den 16/1 1961

Hälsade ordf. de närvarande välkomna och
förklarade sammanträdet öppnat.
Godkändes och justerades protokoll av den
13 nov. och 12 dec. 1960.
Meddelade sekr. att tackbrev hade inkommit
frän Ålands Radioamatörer. Vida re hade SSA
tillstyrkt SM6VY ansökan om tillständ att i
likhet med SM5KV fä överbringa hälsningar
fr än Kongo till Sverige vilket även meddelats
av Kungl. Telestyrelsen.
SM6AMR hade
även konfirmerat att han ätagit sig uppdraget
som diplommanager.
Beslöt styrelsen att efter kompletterande
uppgifter tillstyrka ,SM7CML dispensansökan.
Medde lade ordf. att telegrafiska nyårshäls
ningar utväxlats mellan CRC Moskva och SSA.
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Beslöts att kanslisten infordrar offert på
prefixkartor för försäljningsdetaljen.
Beslöts att anskaffa ett mindre bord till
kansliets pentry.
Redogjord e CR för inkommet förslag pä till
läggsförsäkring. Styrelsen beslöt att skrivel
sen lämnas utan åtgärd.
Redogjorde ordf. för BEF förslag till § 19
i stadgarna och m ed an!. därav avgivna re
missyttranden. Beslöt styrelsen att framlägga
förslaget på årsmötet i enlighet med BEF ut
kast men med uteslutande av förslagen avse
ende enskilt förskotterande av nämndens re
sekostnader.
Motioner hade inkommit från WB och GL
om disciplinnämndens avskaffande. Framläg
ges pä årsmötet.
Motion hade även ingått frän WZ ang. upp
delning av banden vid t ester. Framlägges på
ärsmötet.
Diskuterades frägan om suppleanters kallan
de. Förhållandena för ekonomiska resp. ideella
föreningar hade undersökts. Efter en kortare
diskussion beslöts att bordlägga frågan till
nästa möte.
Förslag förel åg att i samband med årsmötet
anordna ett sammanträffande med EDR sty
relse och funktionärer. Företagen gallup visa
de att frän SSA sida intresse föreläg, varför
styrelsen 'beslöt att EDR meddelas i och för
arrangerande av ett sådant möte med förening
a rnas styrelser och funktionärer .
SSA styrelse hade undersökt alternativa för
läggningar av ärsmötet 1962. R esultatet av
dessa undersökningar kommer att redovisas.
Beslöt styrelsen att telegraferingstävling i
samband med ärsmötet i Malmö ej kommer att
utlysas.
R edogjorde ordf. för läget med UKV-fyren.
Ansökan om tillständ för 432 MHz kommer att
inges till Kungl. Telestyrelsen.
Diskuterades ev. förslag pä utökande av C
a matörernas rättigheter. Frägan utredes vi
dare.
På uppkommen fråga ventilerades SSB-sta
tionernas signal kvalitet på banden. Konstate
rades att problem förelåg. Undersökni ngar pä
gå för att ev. få nägon specialist att utreda
frägan i QTC.
Beslöts att på rekommendation av DL4 ur
SM5WL-minnesfond tilldela SM4CXL, Pålsbo
da, SSA medlemsavgift för är 1961.
Beslöts att BLE kostnader för deltagande i
mötet bestridas av SSA.
Beslöt styrelsen att för är 1961 behälla
»QTC-huvude b i tidningen i utförande sä
som sid. 3 QTC 1/61.
Pätalades den illegala aktiviteten frän en
del stationer pä banden och beslöts att publi
cera dessa i QTC.
Föreslog BLE att ev. anskaffande av SSA
emblem i dekalkomaniutförande undersökes.
BLE föreslog vidare även att lånet av GEC
mottagaren förnyas.
/LN
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ORDET FRITT
Pse QSL!
En ordentlig förkyining med nagra dagars horisontal
l äge befordrar vanligen läslusten men k an även ha
menlig inverkan på. en latent skrivklåda. SWL-reds ja~
nuarikåser; har säledes föranlell mej till följande reflek

lioner:
Artikeln indiker ar SSA-SWL's stora intresse för ham
banden men även i nägon mån all Ile hams kan h a

mindre god förståelse för SWL's intentioner. Huru med
della?
Det finn s givetvis hams som samvetsgrant besvar ar
alla SWL·rapporter likaväl som det finns andra sam
tveklöst stoppar dem i papperskorgen. En (liten) grupp
mycket nobla hams som gärna löser ut SWL-rapporten pä
posten och sänder QSL per flyg dagen efter. Och en an
nan grupp (knölar?) som :»aldrig har bett nägon sända
rapporter1> och som inte heller anser sig ha några som
helst förpliktelser a t t sända QSL.
Och så fInns det förs t ås andra som är sä där mItt
emellan. Frågan nr vä l närmast hur de svarta fåren
lämpligen bör märkas.
Luffarna förr l världen använde hemliga tecken pä
grindstolparna för att utmärka var det vankades bröd
och prästen gjorde kor stecken när han mötte en syndare.
Själv brukar jag använda epitetet »syndare» om bröder i
etern som efter utfästelse eller överenskommelse ändä inte
sänder QSL. Men uttrycket är ju knappast fullt adekvat
när det gäller ex. SWL-spalten eftersom förutsätt
ningarna divergera avsevärt. Kanske :tSven 1 ö·vlk» har
något annat förslag?
För att bedöma möjlIgheten a tt erhälla QSL. bör man
nog utom ham's QSL-vllllghet taga hänsyn till i
vilken utsträCkning som SWLs fela. Generellt (och ut
räknat på. stora serier) kan då framhållas att en ham
som QSLar 100 procent fär In 2 QSL vid 3 avsända. Vilket
betyder att ca 1/3 av a lla hams sällan eller aldrig QSL-ar.
Nedanstående personliga deklaration pekar pä att SWLs
själva kan tänkas va ra anledningen till ett bortfall i sam
ma storleksordning.
A v mina 4000 först fö rbru kade QSL-kort har 2700 gått
till hams och resten till 1300 (!) av de närmare 2000
SWLs som under samma tid sänt rapporter. A v de ca
700 som jag därvid »syndah mot har mer än hälften Jäm
nat uppgifter om sändningstider. band eller tfk-sält som
icke på något sätt överensstämt med noggrant förda logg
böcker. I mänga av dessa fall h a r det tydligt framgätt
att rapportören aldrig hört mina sigs (men kanske Ibland
motstationens!). A ndra fall peka På. förväxling av call
eller kanske hell enkelt chansning. En del SWL-kort ha
varit otillräckligt frankerade (utlösta. men undantagsvis
besvarade) medan några få andra verkligt framåt gossar
önskat »köpa» ett ifyl lt QSL för taxor mellan 10 IRe
och en ny »Call-Book». Resterande rprts ha varit oläsligt
sk rivna (ex. receptpiktur och ryska) eller ha av nägon
annan orsak fallit utanför ramen av att ",den gamle
prästen» skulle ha nIckat rätt fryntligt om han råkat
möta. mej!)
Varje QSO medför som regel sakkunniga rapporter,
som dessutom är aktuella. Det praktt.ka värdet av SWL
rapporter är därför endast undantagsvIs till nagon glädje
för mottagaren. Vilket pekar på att en ambitiös SWL
borde kunna uppmuntra sitt »offer » på nägot annat sätt
än med RS(T) och de nästa obligatoriska tre strecken
under » Pse QSL!». IRC och svarsk uvert i all ära de
sparar tid och skonar frimärkskassan men kan även
tänkas bli en extra belastn ing för en del av de h ams som
föredrar att ordna sin QSL-korrespondens via »bureau1>.
Till sist: Acceptera att det finns h ams som ä r ohjälp
ligt
a llergiska
mot QSL-jägare (ej nödvändigtvis =
SWLs) och som inte gör någon ätsklllnad ens om . jäga
ren » rål<ar tillhöra samma jaktk lubb som bytet in spe.
L ämna dom gossarna ifred!
En äkta ham är nämligen en slags avart av slliktet
H(lI )om(i)o Sapiens, .med hu vudet sä fyllt av TV I, QRO
och u nderutvecklade SSB-planer att han Inte reagerar
ens [ör hår i soppan eller hårt tilltal!
Med 73 från

5WV
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sSB-

Specialerbjudande på

den oöverträffade nya CENTRAL ELECTRONICS 100
V sändare. Ordinarie pris S 795 specialoffert på
ett begränsat antal till S 645 C I F Stocl<holm, leverans
3-6 dagar med FLYG.
På grund aven p artiel l annullering aven statsor

der hos oss, är NI i tillfälle kOpa en a v dessa
sä llsynta,

eftertraktade

s p arande S 200 -

apparater

och

därmed

om N i hand lar ge n ast. Detta

är otvivelaktigt den btista amatörsändaren i mark 

naden. Hundratals har väntat I månader för all
fä köpa . Grip chansen beställ I dag!
NYTT: 200 V S 795 . Samma utseende som 100 V.
100 V
180 W SSB, PEP ; 175 W C W, 100 W AM (lnpul)
100 W SSB, PEP; 100 W CW , 40 W AM (Output )
200 V
200 W SSB, PEP; 175 W CW, 100 W AM (Input)
110 W SSB, PEP; 100 W CW, 40 W AM (Oulput)
Även renoverade 20 A/458 SSB Excilers
-160-10 M, 5220
-160-10 M. S 235
CIF London.
World-Wide

Wrlte W9ADN

ORGANS & ELECTRONICS
Box Il7, Lockl'ort, IUlnols.

USA.

ANTENNROTOR
Fabr.

Mil i-Mile.

Antenllrotor

utförd 1 korrosionsäker lättme

tall. Totalt fuktsäl<er. Under
hållsfri molor. Antennkoppling
av nylon fö r dämpning av pä
frestn i ngar vid vindstötar och
isb ildning,
Passande
master
1" -1 %" , Motorn driv es med

24 V AC. Extra slödla ger.
Kontrollenhelen med kompass
skala graderad från 0- 360' .
Noggrannhet 5'. Rotation bäde
med- och motsols. Lev. kmpl.
med 25 m. 6-led. kabel, färd Ig
kopplad.
Endast I 110-120 V ulförandc .

...

Ena.st.J\e nde prissänkninI;'
från 265:- Ull 135:-.
Transform a tor

220

V

L.& ex~erten I
Fleminggatan 51

Tel. 54 16 35

Stockholm K

Den sista tiden har det talats mycket om
SSA disciplinnämnd i samband med ett v id
årsskiftet aktuellt ärende. D et har då åter
höjts röster för nämndens avskaffande. Nu
vill jag i stället komma med ett positivt för
slag, som jag framlägger för läsekretsen, så
att a lla hinner tänka igenom det i lugn och ro.
Med hänvisning till mina motioner till årsmö
tena 1958 och 1959, återgivna i QTC 3/1958 sid.
56 och QTC 3/1959 sid. 48, föreslås, att vi i
nuvarande nämnds ställe får en skiljenämnd
eller motsvarande. Den skulle bestå av enbart
landsortsmedlemmar, vilka a lla vore oberoende
av styrelsen och ej är SSA-funktionärer eL dyL
utan endast »van liga» landsortsmedlemmar, en
motsvarighet till nämndemän. Om nämnden ej
skulle tillsättas för helt år, kunde man tänka
sig en bestämmelse, att vid eventuellt uppkom
met behoven sådan nämnd skulle tillsättas,
som hade ovannämnd föreslagen sammansätt
ning.
Vad sägs härom? I förhållande till nuvaran
de s,Ystem bleve det många fördelar, och jag
skalT försöka räkna upp några: 1) »nämnde
männen» blir helt självständiga och opartiska
och risken för att de skulle påverkas av per
sonliga »hållhakar» till endera av parterna i
ett ärende mäste bli avsevärt minskad; 2) om
ett ärende ligger hälften inom och hälften utom
nuvarande nämnds arbetsområde, som ju är
begränsat genom stadgarna, blir det f elbe
handlat, men en skiljenämnd torde ha större
smidighet att röra sig med i sådana fall, så att
rätt behandling underlättas; 3) nuvarande
nämnd är säkerligen för mycket av ' juridik
och för litet av föreningsanda, och den enskilde
medlemmens okunnighet i och ovana v id de
juridiska hårklyverierna kan vara medlemmen
till nackdel, men i en skiljenämnd av mera
»lekmannakaraktär» ,blir det svårare at t draga
någon nytta av gemene mans frånvaro av juri
disk u nderbyggnad; 4) genom att en skilje
nämnd får ett mera allmänt och omfattande
grepp om det enskilda ärendet blir det svårare
att missbruka skiljenämndens uttalanden till
annat ändamål än vad de verkligen är avsedda
till, och det märks troligen lättare när någon
försöker åberopa nämnden i något ärende som
nämnden i sjä lva verket aldrig behandlat.
Forts. å sid. 84

prim

11 0 V sek. 65 VA 48:- 20 % .

HA!I-annonser

Skall vi ha en skiljenämnd i SSA?

SENASTE DX-NYTT
(Forts. från sid. 73)
Kure Island . Under två weekends i februari
var KH6ECD igång från Ku re Island, som lig
ger nordväst om Midway Island. En av expedi
tionsmedlemmarna var KM6BI som också är
QSL-manager (Ted Woods, N avy 3080, Box
18, FPO, San Francisco, CaL) . De skall även
köra två weekends i mars 3-5 och 17-19)
(Forts. å sid. 83)

Denna. a.nnonsspalt är öppen för radioamatörer. som I
denna sin cgensh:ap rIktar sli: till and ra radioamatörer.
Annonspris 1 Jtf l.er ,t;fI1PP om 42 bokstU.ver. s iffror
e ller Ieeken , doel, llIa:-st 3 kr. lel,e SSA-medl emmar
dubbel taxa. Text och likvid Inslind as var för sig 1111
kansliet före den 5 l måna.den före Införandet. Annon

sörens anrOl)sslgnal s l{all utsättas l annonsen . Enbart
postbox godtas således ej Bom adress. För l,onuner s lcU
annons ~li ll cr QTC o rdi na rie nnuonsprlscr (se omsla~
g~ts "ndra s id,,). l tveksamm" fall förbcbåUcr Sig rcd.
r utt a.tt avg-ö r a , om annons 6kall anscs 80m lcommer
s icII.

Köpes
G 15 \" Se b och blIradio 7-8 rör . Lennart Larsson ,
VulcallusgM"n 8, Stocl,holm Va. Tfn 31 19 88.

e

~I / ,\.! Du som h a r e n
bands p ridn . ~satser för 3,5

H ,ULA, ÄGARE AV HRO

spo lsats 3.5--7. 3 Mc eller

o. 7 l\!c och inte använder dem . ring eller s kriv. jag
köper. SM3AGO, Nils H edl und , HlIlsin/:g. 14 B , BolI
näs. Tfn 0278/130 13, efter kl. 18.00.

Säljes

SENASTE DX-NYTT
(Forts. från sid. 82)
under ARRL-testen. Det är möjligt att de får
ett KK6-call tills dess. QRG: 7017, 14050,
21050, 28050 CW och 7205, 14300, 21400, 28650
SSB.
Malpelo Island. En expedition till Malpelo
skall genomföras av åtta HK- och W-oprs un
der senare hälften av mars, troligen omkring
den 25/ 3. Två riggar skall köras kontinuerligt
under fem dygn. 'QRG: 3504, 7004, 14040,
21040, 28040 CW, vidare 14130, 21230, 28430
AM och 14348, 21348, 28648 SSB. QSL via
Swani Radio Club, Harvard, nI., USA.
Allt om DX kan Du skicka till SM7CKJ,
Box 608, LUND 6.
Viking Adventure sändare,
sä g Oll som oanvänd, aven tillfällighet lill salu.

Antenninstrument inkomna;
225 mA, 0,5 A l A. Samlliga per slyck Kr. 12:
TU6, TU? och TU9 AVSI.-enheler f. sändare
Kr. 24:-. Utan snäckdrevet endast
Kr. 1G:
Glöm inte vårt nätstörn ingsskYdd .
Minska r
kraftlgl TX-ens ulsträln. pä nälel. Liksom störn.
frän nälet till mottaga re.

•
EICO si/:n"lgenerator modell 320 nyb. 140:- kr.
Som vanligt XTALS, rör m. m. lista gratis. - CXF,
Bo Hellström, Vallentuna.. Tfn 0762/244 16, siil«.
eHor 18.
~
fuULlCRAFTERS S-53A ! ufb skick säljes för
350: - . Har k oslal 595:-. S~I7SY, Kal Berl;'s\.röm,
Ve;:-aJ;a.la..-.. 2 , Lund. 'Tfn 0412 / 259 70.

e
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1625-rör

speciellt

utvalda

Brutto )\r .

[ör

9:

SSB.
4 sI. Kr. 15:

I övrigt PSE se annons J decembernumret.

R EIS R ADIO
SM68\VE.

POlhemSJ'!~!~eonr~

t"l . 15 5R :13 .äkrnst 16.00-17.30

BC-455 cO,m mandmottaga re, 6-9, 1 Mc kr. 60: - .
940 B trafikmottagare kr. 325 : -. BeSkrivn ing

~rru,

på begäran. Lt>,nna·rt Larsson, VlllCanusg-atan 8. Stock

h Olm Va. Tfn 31 19 88.
•
BC-312M med inb. nälaggr . Nylrimmad och över
sedd. Nya rör. RF-24 med koa x an sl. Högstbjudande.
SM5\vN,
Ha.ga.ga.tan
20 / IV, St<lckholm Va.
Tfll
320549 .
•

5 st. RX Com mander, 1 st. RX National NC 46
säljes bill.
vid snar affä r . Si\15X I , H. KjeUström,
Vasaga.tan 38 B, Väst"räs. Tfn a.rb. 44 100/100 .
Viking KW Match-box
•
193438.

till

salu.

SM5CO.

Timräknare

Tfn

I)
1 st. HP-f11ler 300 ohm, 1 51. LP 200 W RF, 1 st.
komp. sals 80-10 m , B&W-spolar 150 W med end
1 vibratoromfortna.re 12/220 V 70 mA. 52 ohm
I<oa.x mols. RG8 U il. kr. l :50/met. l st. RF-24. I öv
rigt hänvisas till a nnons i QTC nr 2 /61. SM6BER,
Hardy Lindberg, Box 736, })als-Langed.

Ilnl<.

•
Halli ernfter S-40 och Johnsons sändare Adventure
50 W Ink!. aulotrafo 300 W sa ml modulalor säljes [ör
700 :- . S!\t 5AUT, Jan Nord s tröm , I\fycJ(clvägen 21,
Johanneshov. Tfn 496621.
•
RX R 1155 i gott skick, m . mod erna rör, S-met.
och konv. RF- 24 . S äl jes till hö g slbj . S~f5AIF , G . .Jo
hansson, Söderleden 4, Llnköl,lng.

Tidometer - Horameter 3

e

H eat,hl,lt DX 40 Ink!. VFO typ VF 1. 1<r. 600 :- .
T / R Switch, Johnson lyp 250 - 39, 4 KW P. E. P.
kr. 140:- . MIl<rofon, krislall Turner 80 X, kr. 60:- .
Mek. fUte r Colllns lyp F 455 05, 500 per. kr.
300 :-, S)«6ZR, Arne \Varrcr , Vt>dhug-garr:gatan 6,
Gö t eborl;' S . Tfn 18 93 86.
•
RX I{nlght-I{]t R-100 540 kc- 30 Mc elektrisk
bandspridning pä a matörbanden, tryckta kretsar, Q
mllltiplier, 100 kc krlstallkalibrator, färdigbyggd men
ej slutgilligt lrimm a d. Kr. 800:- (nuvarande bygg
satspris över 1000 :- ). Si\l6BD~!. R. Lindroth , Löv
mi\.na.dsgAt. 8, Göteborg N. Tfn 4677 37, säkr. 18-19.

visar HUR LÄNGE Er anläggning körs

AB OLA ALM LTD
Essingebrogata 29-31 Tel. 5423 12, 542352
STOCKHOLM K
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Forts . från sid. 82

Nu är det ganska säkert, att den aktuella
nämndfrågan kommer upp i någon form vid
något möte el. dyl., även om det ej blir just
det ovan sagda. Men för den händelse, att
ovanstående förslag ändå skulle komma med
i diskussionen, vore jag i så fall tacksam, om
det vid mötet förda protokollet verkligen så
formuleras, att det ej direkt vilseleder de med
lemmar, som var frånvarande! Det finns en
benägenhet att i tid och otid försöka få lydel
sen till »föranleder ingen åtgärd», när i själva
verket åtgärder verkligen vidtagits, vilket ju
är ren vilseledningstendens. Om någon läsare

ej förstår vad jag åsyftar, låt mig då få visa
ett par exempel från annat ärende:
En ärsmötesmotion 1959 ang. ärsmötets plats
behandlades pä ovannämnda sätt, men för dem
som var närvarande framgick det, att nästa
mötes plats verkligen fastställdes under be
aktande av den formellt avslagna motionen 
även om det i protokollet doldes av att de två
nu nämnda fakta sattes i skilda paragrafer
med var sitt nummer. Vidare finner man i års
mötesprotokoll 1955 betro val av funktionär till
årsmöte en liknande sak, vilken ju måste till
rättaläggas genom en förklaring i ett senare
QTC 1956.
Alltså: var sparsam med nonchalanta avfär
danden, och låt sammanhang mellan orsak och
verkan komma fram i beslutsprotokollen, så
undviks må:nga onödiga missförstånd, och i
synnerhet gäller detta nu alla eventuella dis
kussioner om nämnder O. dyl., antingen det nu
blir avgjort pä det ena eller andra sättet, och
antingen det blir på årsmöte eller distrikts
möten som nu kommer under 1961. Vi, som
kommer med förslag, har ju rätt att få dem
opartiskt återgivna, utan ovidkommande in
blandningar.

SM4GL och SM3WB hoppas kunna ordna ett
Dala-Storsundsläger även i är.
Vik dagarna 2-9 juli för amatörradioläge r 
semestervecka.

Med

Oumbärllg

sena.ste

uppslags

nyheter!

bok!

Först vill vi konstatera det tråkiga faktum
att en nämnd (oavsett om vi kallar den för
disciplin- eller skiljenämnd blir effekten den
samma) tycks behövas inom SSA.
En ledamot kan mycket väl samtidigt vara
med i styrelsen eller som ann a n funktionäl'.
Den stora personkännedom som t. ex. en funk
tionär får med åren bör enbart vara till from
ma för disciplinnämnden.
Funktionärer som handlar eller påverkas av
»personliga hållhakar» bli ej gamla i någon
ideell förening, de kunna väljas från alla delar
av vårt land och oavsett ev. uppdrag som de
redan innehar inom vär hobby eller i det ci
vila!
SM6BEF -

mars beräknas första exempl aren av den nya
ärgången komma till Sverige. Som van ligt är den
b e römd a uppslagsboken fYlld av värdefulla tips
och fakta för alla radioamatörer . Fjolärets upp
laga slutsåldes snabbt - försäkra Er därför i tid
I

om

ex.

av ärets upplaga!

Pris

häft.ad kr.

26 :10
+oms.

BestäLL genom bokhandeln eller direkt från

IMPORTBOKHANDELN
Regeringsgatan 39, Stockholm C

SM4KL

Förslaget synes överensstämma med XL:s
tidiga re av två årsmöten avslagna motioner.
Att stadgarna rekommendera viss juridisk
sakkunskap inom nämnden kan väl inte gärna
föranleda någon att tro, att den på grund härav
skulle handlägga dit hänskjutna ärenden på
ett mindre ansvarskännande och opartiskt sätt
än om den bestode av enbart lekmän. Då XL
föreslår , att nämnden skall bestå av »vanliga»
landsortsmedlemmar kan man ju undra vad
han menar. Om han avser medlemmar utom
Stockholm kan det ju påpekas att 400-500
medlemmar bo i Stockholm med närmaste om
nejd eller c:a en fjärdedel av totala antalet
medlemmar. Att dessa ej skulle kunn a komma
ifråga till inva l i nämnden kan väl ej tagas
på allvar.
SM5ADK

SM5VD
SM4CG
SM5FM
SM5IZ
SM50V
SM5PJ
SM5RQ
SM6TP
SM5TY
SM3UL
SM6WG
SM5WX
SM5ATD
SM5AGE
SM4AMF
SM3AVG
SM5AAO
SM6ARO
SM7AVO
SM3ADP
SM6ABQ

SSA 1"\4lsl1 dcn 3 febr. 1961
SiVI5FC
SM6KH

Med anledning av ovanstående insändare
har disciplinnämnden beretts tillfälle att ta del
av densamma.

Adress- och signalförändringar

I sista minuten ...

Sune Breekström, SM4XL

1961 ARS UPPLAGA!
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SM3PZ
SM5RI
SM3UC
SM5US
SM5YW
SM5MX
SM5AQM
SM5AYY
SM5CVA
SM6CMC
SM5CED
SM3CTE
SM5CCK
SM7CJR
SM3CYR
SM4CES
SM5CAT
SM3CCT
SM2CZT
SM6CLU

Mannerfelt, Wol ter , Banergatan 75, Stock
holm NO,
Johansson, Frank, Skylteskogsgatan 40, Göte
borg.
Edblad, Stig, Storgatan 40, örnsköldsvil<.
Graan, Olov, Lyckselevägen 136, Vällingby.
Hamm a rström, Sven, Rektorsgatan 11, Sunds
vall.
Odhnoff, Gö ran , Ban~rgat. 81, StOCkhOlm NO.
Kjellgren, Stig, Stenstorpsgatan 1 B, Västerås.
Sal me, Rolf, Paternostervägen 94, Joh an nes 
hov.
Noriin, Lars, N. Ringvägen 19, Västerås.
Ringh, Ulf, Kobersgränd 4, Linköping.
Nordström, Rolf, Tygs. Skol komp. A l, Sund
b yberg 5.
Engström, Wayne, Fack 46, Dals-Långed.
Cedwall, Bo, Her melinstigen 24, Bromma.
Tunegård , Olle, Sörviken, Fanbyn.
Liljeqvist, Tord, Rotorvägen 3 A, Västerås.
Palm, Olle, Arklimästaregatan 20, Karlskrona.
Regnander, Alf, Prästgatan 4 B, östersund.
Svensson,

Gunnar,

SM5ABR
SM;;ABT
SM5AGU
SM5BWC
SM6BKF

(ex-SM 5CLG) Brinck, Leif, Västgötagat an 22,
Stockholm.
Karlen, Göran, Box 69, HjortJ,varn.
Bergström, Stig, S:t Eriksgatan 71 , Stock
holm Va.
Fagerlin, Edvin, Saturnllsvägen 21, Huddinge.
Holm, Curt, Ibsengatan 50, Bromma.
Eriksson, Stig, Sörgårdsvägen 21 , Spänga.
Persson, Martin, Lorensbergsv. 106, Vendelsö.
Lange, Thorsten, V. Fjllll vägen l , Sllvedalen.
Gustafsson, Karl-Gunnar, Nyängsgatan 4,

Norrköping 6.
Hammarberg, Per-Åke, Vllsterg. 16, Bollnäs.
Lindberg, Elof, Gamla Landsvägen, Lysekil.
Wesse l. Nils ,Grönbetesvllgen 36, Vällingby.
Svensson, Bertil, Medevigat. 84 A, Motala.
Olsson, Jan, c/o Wallenius, Furllsundsgat. 15,
StockhOlm No.
Larsson, To r s ten, Box 473, Kvarnsvecten.
Persson, Wilhelm, Västerlii.nggat. 12, örn
sköldsvik.
Albertsson , Sven, c/o Carläng, Guldsmedsväg.
5, Enskede.
Andersson, Birger, Fyrklöversgat. 100, Göte
borg H.
T jörnebrant, Len nart , Box 67, Sösdala.
Olsson, Ingemar, Box 272, Fränsta.
1\'la lts50n. Erik, c/o öSlholm, Lackarebäcks
gärd. Mölndal.
Eriksson, Gunnar, Nygatan 25, Arboga .
Pettersson , Åke , Dagsverksväg. 231, Spänga.
Foberg, L ars. Skogslyckegatan 3 A, Linköping.
Andersson, Le nnart, Bläbärsstlgen 7, Arboga.
Andersson, Gösta, Torstenssonsgat. 59, Fal
köping.

Bidrag och annonser
till nästa nummer

Kyrkobacksvägen 1,

Falun 2.
Sylwan, Odd, Ehrenstrahlsvägen 44, B romma.
Eriksson, Bengt, N. Köpmangatan 35, Gävle.

skall vara insända

Lundqvist, Cur t , Lomtjärnsgatan 6. Älvsbyn.
Lönnqvist, Lenn a rt , öslanvindsgatan 7 A,

Göteborg.
SM5CPU
Olsson, Åke, Bråddgatan 44, Norrköping.
SM7-3179 Karlsson, Ingvar, Vånevik, PäskalIavik.
SM7-3180 Sandström, Yngve , BIskopsmäla, Olofström.

senast
5 mars

Hört
Test- och diplomfolket har klagat över alla
ryska brev som är skrivna på ryska, och föl
jande samtal utvecklade sig så småningom:
Jag kan inte ens skilja på CW och foni.
- Jaså, hör du inte det då?
ORD

~,
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,~
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SM4BTJ
SM6BCK
SM5BIK
SM4BFM
SM5BUS
SM2BPT
SM<lBTT
SMilBXT
SM7BGY
SM3BCZ
SM3CJ A
S M3CJD
S)vI6CXG

Olsson, Bengt, c/o Kristofersson, Box 232,
Tunabro.
L indberg. Bengt. B aggebo 1. Brälanda.
Hageibäck . Evert. Källängsväg. 46. Lidingö l.
Gustafsson, Sven, Solstigen 5, LaxA.
Johansson. Hans. Bergsgat. 8. Enköping.
Andersson. Rune. Box 5985. Skellefteä 3.
Berg, Lennart, c/o Erlksson, Majorsgatan lO,
Karlsborg.
Jönsson. Karl. Trollesundsv. 155. Bandhagen.
Montån. Henning. Nydala 3 H . Malmö.
Wääg. Jo hn. Box 6036. BOlInäs .
Johansson, A rne, Bergstigen 9, Härnösand.

Ragne. Carl Otto. Hembygdsväg. 1. Sollefteä 2.
Andersson , Per, Gamla Tulleredsväg. 5, Jon

sered .
SM5CEJ
SM5CVJ

Rung e. L ennart . Box 83. Köping.
Rasch. Leif. c/o L yberg. Fi x gat. 4. Katrlne
hOlm .
SM7CTO
Neri ich . Kjell. Kävlingevägen 10. Ma ri eh o lm.
SM4CLR
Wåhlberg. Göran. A lv ti.ge n 16. Ludvika.
SL5BO
Uppsa la SignS. Uppsa la.
SM4-2043/3 Holmgren. Bertil. Trädgärdsga tan 18 A.
Bollnäs.
SM3-24 33 Styf. Gunnar. Box 6035. Bollnäs.
SM3-2455 Olsson. Ingvar. Flirjestadsväg. 36, Karlstad.
SM2-2538 Geze lius , John. Fack 61, Brännberg.
SM 5-2546 Svensson, Ingemar, c/o Eriksson, Döbelnsgat.
69 A. Stockholm.
SM7-2774 Andersson, Ka rl- G.. Katr ineholmsvägen 10,
Västerås.
SM5-2777 Arv idsson , Arne. Köpm anga t , 76, Eskllstuna .
SM6-- 20l3 Sönnerstedt, Erl a nd . Welandergat. 31. Göte
borg ö.

Föreningen Sveriges Sändarearnatörer
SM5AIH

Nya signaler

S!vl4A LH
SM5DV
SM5FC
SM5FO

SM7HS
SM4JR

(ex-SM5CLG ) B rinck . Leif. Västgöta
gatan 22, Stockholm
Mannerfelt. Carl Otto WO Iter. Banerg .
75, Stoc khO lm NO ......... . .... .
Eklind. Bengt H ara ld Wilhelm. Rldders
da lsväg. 2 B. Älvkarleby
Eriksson, Stig Arne, Rundradiocenlralen ,
Djäknegatan 4, Malmö.
Hed lund. Tord I nge, Ringstorpsväg. 10,
örebro . . .. .
. ........... . .

SM3AUH
SM5AOJ
C
B
A

A.

SM5M H

Lauber,

B

SM5MX

v ä g 4, Solle ntuna
..... . . . . . .
Sal me , Rolf Thure. ·P aternosterväge n 94.
Joh ann eshov

C

SM5Rl
SM3 UL
SM5US
SM4ATA

Al exande r Gustaf, Oxenstiernas

Graan , Olof Reinhold , L yckseleväg. 136,
Vällln gby. . ........... .
Hammarberg. Per Åke. Västergatan 16.
Bollnäs
Odhnoff. Bo Göran Stig, Banergatan
SI. Stockholm NO.
. .......... .. .... .
Larsson. Carl L ennart. Berggränd 6,
Kristinehamn ............... . .. . .. . .

SM4APD
SM61\ME

Larsson, Nils Gunnar. Box 926, Hagrors
Norin, Bror Kjell Hildin g, LUlles väg 20,
Lerum ........ .

SM7 AXE
SM5AZE
SM5AOG

B
B

C
B
B
A

Andersson. Alf Sven Isac. Ekhult . Ski l
llngaryd .. .
. ... . . . . . .. .
Pettersson. Sven Olof Alexander. L ång
vretsvägen 6. Spänga ...
Pälryd. Gus t av Lenn art, 4 komp. SI.

B
B
B

U ppsala

SM5AQJ

Ramstedt, Ulf Jan Christer. B a nergatan
54 . Stockholm NO . . ..... . ........ _ . .
Bergkvist. L a rs H äka n. Artillerivägen.

SM4AJL
SM5ASL
SM5AGM
SM7 ANM
SM7 A Y;\OI
SM5CG A
SM6CPF
SM5CRU
SM3CSU
SM5CT U
SM4CVU
S!vl6CWU

B

!(ristinellamn

B

Wall gren, Bo L ev i. Box 2122, Husum . .
Wennerström, Per Wilhelm. Sveavägen
11 A, Fagersta .... . . . .. .
Larsson, Björn Erik , Skol gatan 3. Ny

B

näshamn

SM7 A.RJ
SM5AMI<

B

B
B

...

Lundblad. Jan Thomas , Box 307, Viken
Lätth, Lars Ragna r , Bergslund. StråIs
nIls
Lundberg, Bengt Erik, Källg. 4 . Kumla
P alms t 1thl. Carl Billy, Rosl agsgat. 38,
Stockholm Va
Rås va ll. Folke Waldem a r . S kogs v ik s
vägen 3. Danderyd
Svensson . Kenneth Gert Wendel . Nobel
vä gen 103 A. Malmö S
Toresson. Kenneth Torbjörn, R ödkulIa
stigen 3 B. Malmö S .....
AI,esson, Claes-Göran , Vltmäragatan 2.
Västeräs
Agren . Ake Karl-Axel. Box 98. Skllltorp
D im a nder.
Karl-Åke.
Creut zga t an 1,
Stocl,holm
......... . .
Engströ m ,
Per Erik Wil helm . SJäle
vadsgata n 44. örnsl'öld sv ll,
Ewaldsson, Sören Conny Gerhard . SkJlIt
banegatan 4 B . Västeräs .
J o h annesson. Olov Ingemar, Nygatan 8.
SIl f fIe ...
Johansson. Stig Arne. Kyrk ä ngsgatan 4,
Borås

SM2CXU

Carlsson.

B

C
C

Carl

T hom as,

A4 kostar .. .. . ...... .. . 5 :50
AS ~ehändigt format för
bland annat mobilt och
portabelt kostar . . __ 4 :-

N
Y
T
T

C
C
C
B

B

CONTENTS OF QTC 3
•

Amateurradiopublicity and how
to do it. Part one. (SM5IQ )

•

SSB-transmitte r using a simple 2
crystal-filter. (SM5EY)

•

80 meter SSB (SM3- 3104)

•

SM5CHH gives US a description of
his mobile T R-Sw itch.

C
B

C
B

Lomtjärn sgat.

... . .. .. . .

C

Carlsson. Torsten A rne Lenn a rt, östaröd
B
B

stn Glimäkra

S1II6CQV

LOGGBÖCKER

C

..... . . . .......... .

11 B , Äl vsby n

SM7CYU

87

Olsso n. Kjell Erik. Prästgat. 2, Va rber g

The n ew band?

SURPLUSMATERI~L
RF-Instrument W eslon 0- 1.::; 1\

12 :

Instrument Weslon 0-5 mA

12 :
] 2:

Instrument '\1eston O·

100 mA

Instrument L ME 0-100 m A
~

massor av tabeller

Instrument Weston 0-200 mA

miniatyr med h alv skä rm

Ol,talhal lare .
nörh lUlare för R29, 832, QQE 06/40 i steatit
Häll a re [ör katodstraleröret E4504-B-16

Mikrofoner
Stereohörlurar
Automatsäkringar
Reläer
Omkopplare
DekaIkomanier för ska
lor och engelsk text
R adioräknestickor

Cannon och Mc Murdo
kontakter
Koaxialkon takter
Chassier i metall och
bakelit
Spolstommar med
plugg-insystem
MetallfjImsmotstånd

Rulag miniatyrackumu lator
Transistorer LF, HF,
UHF
Tunneldioder
Mottagare - alla fabri
kat
VFO för 144 MHz

Sändes mot 2:50 i frim ärken el. 2:90 postförskott.

73 de
SM5A y SM5AKI SM5AOL
SM5MT SM5BDQ SM5CBI

ELFA~mU~& ~tiHt,413
POSTGIRO 251215
HolIClndarg . 9 A, STHLM 3. Box 3075 • Tel. 240 280

0 : 75
O:M
4- : 2!'i

2:20

J(ATonSTRAU-:RMt 3"
LB l
LB 7/15
3 BP l

10:
10:
18:

!(ATOI)STltALERI>R 5"
LB 13/40

10:

l ( ATOJ)STltALl':IWR 7"
E 4504-B-16

35:

Germaniumdioder

1:

Handmikrotelefon med tangent

8:50
2:50

St ru pmikrofon. dubbel . ny
Hörtelefon med bygel och pannband .
2 X2000 ohm, nya

11:-

4: 25

SlIRPLUSSATS
innehå ll ande

bl.

a.

spänningsregulator,

antenna v stämnlngsenhel,
glimles t apparat ,

s trupmikrofon m. m.

lWRHALLARl';:
7~poliga

Portabla bandspelare
REVOX bandsp.
Skivspelare
Förstärkare
Hi-Fi-högtalare
Therens proff. skivsp.
Buggar+ vanliga sända
ren ycklar

9 :
12: 

1')°

Drosslar 10 H 12::; ohm, kapslade
Kondensator S MFD 750 vo lt . olja

5 st r ör,

cllda st

RlIRUTFöHSAL,JN I NG:
lH6, TE:lO sam t V I 507
I C~. IF5, IR'I . l2SC7. 12SG7. l2SJ7 . 9004 ,
AZ12. CC2. C VIOO. DF22. DF25. EL3. EL5.
KK2. KL4 . LGI . LG7l . L V I . RE074. REOS4
sa mt SMK l
IA 3. I A5, lP5. 1 V2. 6 A7 . 6AC7, 6AG7. 6AK5,
6E5. 6J 6, 6SC7. 6SJ7 , 6SL7 . l2A6. l2BE6,
28D7, 37. 50L6 , 78, 956 , 24A
2C40 , 4461\ samt 809
3B2'1, 4J52. 813 s a mt 2K2~

12::;0

1 :- /s t

2: - /st

3: - /s t
11:-/s1
25: - /s t
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Stockholm O
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Postgiro 601242

