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SSB

Det är antennen som avgör

cw

AM

NYA OCH HELT RENOVERADE SÄNDARE
OCH MOTTAGARE
PRISERNA IN]{L. FRA]{T OCH }'önSAKRING

bildkvalih~n

SANDARE : renoverade
CENTRAL ELECTRONICS
20A/408 VFO 160 15 M; 20W, SSB, CW-7W AM
$ 199
20A/458 VFO 160 10 M; 20W, SSB, CW-7W AM
S 220
E. F. JOHNSON
Invander 80-10 M; 100 W SSB, CW-25 W AM
$ 590

REAB

HAM~rARLUNU

HX500 80-10 M; 100 W SSB CW-25 W AM

S 647
HALLICRAFTERS
HT37 8C>-10 M; 70-100 W SSB, CW-17-25 W AM
$ 395
HT32B 80"":'10 M; 100 W SSB, CW-25 W AM
S 715
~[OTTAGARE: renoverade
HALLICRAFTERS
SXLOlA
SO-10M
$ 435
SXll1
SO-10M
g 279
SXllo
SO-10M
$ 560
HAMMARLUNI>
HQ 170
160-101'.1
$ 353
DRAKE
2B
SO-10M
S 277
COLLINS
16C>- 6M
75A4
S 607

Välj det bästa
Välj

~n

REAB TV-antenn

Svensk kvalite

"<7
REAB TV-antenner
NORRTALJE

World-Wide

RELÄER

24 V
24V=
24 V
220V
24V=
24V=

2 Xu
2XU
2XU
2XU
2 X II
2XU

svagström
starkström
starkström
starkström
svagström
starkström

19
23
25
29
16
19

EBERLE -


50

50
50

Rsx 3
Rsx 5

50 V miniatyrtyp
50V
400V
700V
50V
700V

5 30
3 85
6 60
13 20
585
20 

typer och värden.

RES1STA Rsk2
Rsx3
Rsx5
Rsx 6

kiselhalvledare

125 mA
600 mAj1.25A
600 mAj1.25A
600 mAj1.25A
2 A
2 A

motstånd

Klass 5, Tol. ± 5 %
2,9x 10 mm 0, 3 W
4, l x 10mm 0,5 W
6 ,2x20 mm 1W
8,2x30 mm 2 W
Klass 2. To!. ± 2 %
4,lx10 mm 0,3 W
6,2X20 mm 0,5 W

PVC 2. 2-gangs, helt kapslad vrid kondensator,
lämplig t. ovanst. MF-sats, med 6 mm axel Kr. 8 :50
Input ST - 11, drivtrafo ST - 21,
ST - 22 eller ST - 23, output ST - 31 eller ST - 32
Kr. 5:- per st.
)linlatyrhöglalare
02';
8;02'1,"
S:50
[) 1'1,"
8:03"
9:AulmnaUsk telegrMnyckeJ. s. k. bug, helt inkapslad,
typ BK-100 ................
Kr. 53:Tryckknappsomkollplare,

knapp.
.. .. .. .. ..
D:o med 5 knappar
Stereo-hörtelefoner. Hi-Fl

u}'
pF
pF
uF
uF
uF
uF
uF
uF

7,5 X 11 mm
5,0 X 10 mm
5,0 X 11 mm
6 X 11 mm
7 X 11 mm
8,5 X 11 mm
10,5 X II mm
13 X 16, 5 mm
18,5 X 16, 5 mm

med

knappar,

2 väx!.!

. .......... Kr.
4 :80
Kr.
7 :20
i lyx utförande, typ SE-1
Kr .
93:-

Amalörkatalog sändes mot 50 öre i frimärken. 8 da
-

20
20
30
50

gars returrätt ä. alla katalogvaror.
ä. samtliga priser.

Oms.

tillkommer

EXTRA ERBJUDANDE
Stereoförslärl<ar-chassl

- :65
- :95

STIAlS

5901,

220 V,

2X2,5 \V uteffekt, helt l{ompl eU med nätt.rafo,
rör utg.-trafos, rattar, skyltar etc., så längt
Ia.gret räeker

endast "r. 78:- netto
-

90
50
60
70
80

INTRONIC AB
A matörmaterle.t

1 

1 20
1 50
250

UR,

INNEHÅLLET

Transfoi"maJorer:

Mylarfilm - kondensatorer,
flata, 100 V arb.-sp.
0,04
1000
5000
0,01
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5

SM2

USA .

l\IF' trafosats för mellanvåg med 3 MF trafos,
lindad ferrilantenn , oscillalorspole, kopplingsschema
för 6-transistorradio
Kr. 14 :50



rn. fl. and ra typer, funktioner och spänningar.
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SSA:s styrelse

t

t

Dist."iktsledarna

Ordf.: SM5AZO. Carl Erik Tottie, Mölnavägen 1, Lidingö
3. Tfn Sthlm 010-660545.
v. ordf.: SlII5YT, Nils-Gustaf Gejvall. Essingesträket 34/1,
Stocl{holm K. Tfn Sthlm 010-54 62 52,
Sekr.: Sl>I5LN. Martin Höglund, SpannvUgen 42/nb,
Bromma. Tfn Sthlm 010-25 38 99.
Sh"Mmii,tarc, SM:5CHH, Paul Gerstel, Hertigvägen 15/nb,
Hägersten. Tfn SLhlm 010-193233.
•bnsllchcf: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg. Kvarnhagsgatan 24/2, Vällingby. Tfn Sthlm 010-893388.
Telm. sel<r.: SM5KV. Olle Ekbi"m, Forshagagatan 26/2,
Farsta, Tfn Sthlm. 010-64 58 10.
QSL-chef: SM5BZR. Torbjörn Jansson, Aprikosgatan 29/4,
Vällingby. Tfn Sthlm 010-38-7545.
QTC-red.: Lennarlh Andersson, Sturegatan 6 A/3, Stockholm Ö. Tfn. Sthlm 010-625218.

DL l SM1AZK, J(,ul- O u atl\V Welnebrandt, Stucksvägen,
F!Lrösund. 'l'fn VI . by 015 2-211 10.
DL 2 SM2ALU, L 'ns- l n IlO 'F:n ijIM llm, Parl",ägen 1, Berg
nUsel. TCn L ul e ll. O!l 2(J- l.10 72.
DL 3 SM3WB,. Sven G r a nb orr:, S vanr:alan 4 D, Strömsbro.
Tfn Gävlo 026-2fl8 SO, " nl' ". 201 3 .
DL 4 SM1KL, Karl-OLLo Oste l·boq;. 1:0)( 351 A, Xlventis,
Välberg. Tfn Karlstad 05-1 -1 2·1 :JU .
DL 5S SM5BGM, Bo Forslund, G ILITII}\, I,andsvägen 3/5.
Danderyd 1. Tfn 010-555765.
DL 5L SM5TK, Kurt Franz~n, Pllosvl.L;:on 11 /,1, Nyköping.
DL 6 SM6BLE, Rudolf Dahlström, B a rnhom sg atan 11,
Mölndal.
Tfn
Göteborg
31-27
:u 20 (bostad)
031-27 05 18 (arb.).
DL 7 S,17NIG, S"en Wiklund, Köpmansgatan 13, Hö~anäs. Tfn Hälsingborg-Höganäs 042-10522 (bostad),
012-40197 (arb.).
Snppl.: SMtiZD, Per-Anders Klnnman, Lieviigen 2, Ros
lags-Näsby. Tln Sthlm 010-584083.
r,.()·c!sor: Emil Barkslen, Frimärksvtigen 37, Enskcde 7.
Tfn Sthlm 010-49 18 62.
Supp!. : SM6BLE, Rudolf Dahlslröm. Barnhcmsgatan 11,
Mölndal. Tfn Göteborg 031-27 11 20 (bostad), 031- r:ovi,ors:ll';'i.: SM7CKJ, Per Bergström, Vegagatan 2.
Box 608. Lund 6.
27 05 18 (arb.).
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-

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte
Söndagen den 18 mars kl. 10.00 på Palace Hotell, Hotellplatsen, Göteborg.

QTC

Funktionärer

Red al, t() r och ansvarig utgivare:
SMGCRD, Lennarth Andersson,
Sture gatan 6 A/3, StockhOlm Ö.

Bulletin SM5BHO
Diplom SM5CCE
(WASM

1)

SM5AMR
(A-350 och
utländska)

BOKSLUT 1961

SM7ID
(WASM 2)

Vinst och Förlust Konto 1/1-31/12 1961

An QTC konto ..................
An QSL konto ..................
Distriktens konto ............
Porto och telefon konto ......
Löners konto ................
Lokalkostnaders konto ... . ....
Omkostnaders konto. .. .. . . ...
Pensioners konto ....... . ....
Egna skatters konto... . . .. . . .
Arvodens konto ..............
Resors konto ................
Region I konto ..............
Tävlingars konto ............
U. B. konto: 1961 års vinst . . . .

21.847:99
7.750:63
1.146:13
918:45
13.736:97
5.036 :24
8.901:22
171 :27
1.251:
3.150:
3.999:70
838:60
1.463 :48
239 :09

Kr.

70.450:77

Per Försäljningsdetaljens konto ..
Medlemsavgifters konto .. , . ..
Diplom konto ............ . .
Diverse inkomsters konto ....
Räntors konto ..............

771: 62
66.910:82
545:14
40 :...-,
2.183:19

Kr.

70.450: 77

An Kassa konto ............... .
Postgiro konto ............. .
Bankers konto ............. .
Försäljningsdetaljens
konto:
varulager ............... .

320 87
5.330 91
12.244 86

Utgående Balans Konto

7.464:56

SM5MN
<'UKV)

Mobilt

SM5KG
D A G O R D N I N G:

Region I SM5ZD
Rävjakt SM5BZR
Tester

SM7ID

UKV

SM5MN

NRAU

Vakant

1.
2.
3.
4

Reskontrans konto: fordringar
Koncentra konto ............
Inventariers konto ..........

1.509:74
19.918:75
1 :-

5,
6.
7.
8.
9.

Kronor

46.790 :69

Per Källskatters konto ..........
Reskontrans konto: skulder ..
'Skuld till Minnesfonden ......
Kapital(konto ..............

590:
634 :50
10:
45.556:19

Kronor

46.790 :69
2.236:15

På grund av att .en ny kontoplan togs i bruk
den 1/7 1961 har vissa interna omföringar va
rit nödvändiga. Ener dessa åtgärder är nu
bokföring'en fullt modernt upplagd och ger en
fortgående detaljerad och riktig bild av före
ningens e!<onomiska ställning. Civ.-ekon. Bir
ger Carlst\3dt har konsulterats Vid upprättan
det av boksl\ltet.
Siffermässigt äl' årets bokslut icke direkt
jämförbart med tidi~ar~ bokslut, eftersom ny
kontoplan används. " •

"' !

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Tillsättande av valkommitte bestående av
minst tre personer, ej tillhörande styrel
sen.
Utseende av disciplinnämnd.
Behandlande av budget för 1962 jämte
fastställande av medlemsavgift för 1963.
Förslag av styrelsen angående stadgarnas
§ 19 jämte följdändring av § 8.
Motion av SM5WI m. fl. medlemmar i
Västerås angående framställning om be
frielse från ljudradiolicensavgift för mo
bila amatörradiostationer.
Motion av SM5ADH, SM5BIU, SM5CZD
och SM4CTF angående införande av läns
ledare och distriktsstyrelser.
Plats för nästa årsmöte.
Bulletinsändningen.
Verksamheten 1962.
Martin Höglund,

Hans Eliaessons Minnesfond

Ställning pe(.31/12 1961 ......... .

10.

Val av ordförande för mötet.
Tillkännagivande av vid mötet uppgjord
röstlängd.
Val av sekreterare för årsmötet.
Val av två personer att jämte ordföran
den justera mötets protokoll. Justerings
männen skola tillika tjänstgöra som röst
l'äknare.
Frågan om dagordningens godkännande.
Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.
Framläggande av styrelse- och kassabe
rättelse.
Framläggande av revisionsberättelse.
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för
det gångna arbetsåret.
Val av styrelse och två styrelsesupplean
ter.
Val av revisor och revisol'ssuppleant.

Sekr.

Samtliga medlemmar uppmanas medföra
gällande medlemskort för år 1962. Innehavare
av fullmakt för annan medlem skall vid även
tyr, att fullmakten ej kommer att ingå i röst
längden, infinna sig i möteslokalen 30 minuter
före
mötets början. Fullmaktsutställares
namnteckning skall vara bevittnad av tv(i per
soner.
~~~~~~ro~~><~~~~~<-><->~~~~~~~~~ro~~><~~O<·
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BUDGETFÖRSLAG1962

,

Utgifter:

FÖRSLAG OCH MOTIONER
FÖRSLAG AV STYRELSEN
ANGÅENDE STADGARNAS
§ 19 jämte följdändring i § 8
Paragraf 19 föreslås få följande lydelse:

Bifall till ovanstående l:/:h'slag medför for
mell följdändring av § 8 rÖI'ande årsmötet, där
nämndens verksamhetsberätelse skall föredras.
Ovanstående förslag antogs av årsmötet
1961 och ändringen av stadgarna kommer så
lunda vid bifall av årsmötet 1962 att omgåen
de träda i kraft.

»Förseelser ,och ' disciplinnämnd
Medlem, som i sin verksamhet såsom radio
amatör eller föreningsmedlem uppträder på ett
opassande eller eljest för radioamatörrörelsen
eller föreningen menligt sätt, må av styrelsen
tilldelas varning eller för viss tid, högst tolv
månader, fråntagas sitt medlemskap i före
ningen. Om förseelsen är av svårartad beskaf
fenhet eller medlemmen förut blivit föremål
för disciplinär åtgärd må han uteslutas ur
föreningen.
Innan beslut om varning eller suspension
meddelas, skall styrelsen inhämta yttrande
.från -ifrågavarande . medlem samt, därest sä
finnes lämpligt, från föreningens .disciplin
nämnd. Sädant yttrande skall inhämtas från
nämnden, innan beslut om uteslutning medde
M.s. . •

"

.

.' Rätt att päkalla yttrande från disciplin
·nämnden. i frågor' av nu angiven beskaffenhet
tillkommer jämväl föreningsmedlem samt per
ison ..-eller sammanslutning som. icke' är före"
-ningsmedlem.
Till yttrande eller avgörande ..av disciplinnämnden må jämväl hänskjutas :uppkomna
tiM.stigheter eller andra frågbr,om och i den
mån disciplinnämnden finner frågan läinpligen
kunna behandlas av nämnden..', .
.'
I sädant fall dä . uteslutning .kali. komma
ifräga och nämnden avstyrker uteslutning, .eller yttrande från nämnden icke kommer styrelsen tillhanda inom fyra mänader från den dag,
då styrelsen hos nämnden begärt yttrande,
skall beslut om uteshitning, för att vara gällande, godkännas av närmast följande ärsmöte, Eljest träder beslut, som här avses, omedelbart i kraft för såvitt icke berörd medlem inom 30 dagar från delfåendet av sådant beslut
överklagat detsamma. öyerk1äiar ·medlem.ITien
beslut om uteslutning, skall frågan hänskjutas
till nästkommande årsmöte. . '
Här avsedd nämnd utses å ordinarie ärsmöte samt skall bestå av tre personer; vl),rav en '
utses som sammankallande, jämte suppleant.
Av nämndens ordinarie ledamöter bör åtmin
stone en om möjligt äga juridisk sakkunskap.
Nämnden avger årligen berättelse över sin
verksamhet.»

MOTIONER TILL ÅRS·
MÖTET 1962
Ang. SSA:s distriktsorganisation
och val av DL m. m.
Under senare år ha svårigheterna vid DL
vale!! tilltagit (mycket dåligt röstunderlag).
Detta beror på att inom större distrikt de
personliga kontakterna mellan DL och med
lemmarna är mycket dåliga på grund av dels
att många gånger långa reseavsånd kommer
hindrande i vägen, dels att medlemsimtalet är
för stort för en ensam DL. DL: s arbete har vi
dare ökat på senare tid.
.. ' En annan viktig punkt där större aktivitet
.fördras, är meeting-verksamheten inom distrik
ten.
A v ovan .framförda skäl föreslås, alt § 12 i
SSA: Ii stadgar' ges följande ändrade lydelse:
§ 12
. .
..
.
Dlstrl~ts. och. länsledare..
Distriktsledare (DL). och länsledare (LL)
skall verka för samarbete mellan inom distriktet (länet) boende medlemmar, samt för god
kontakt mellan föreningens styrelse och dess
medlemmar.
DL och LL väljes på distriktsmeeting för ett
år i taget. Röstberättigade är inom distriktet
boende, aktiva medlemmar. Samma regler för
rösträtt som vid föreningens allmänna möten
gäller i övrigt.
DL och LL avger i februari månad årsberättelse,
. - . DL ' och -. LL utgör tillsammans distriktets
styre1se I'l'!ed -DL som Ol'dförande.
.DL' eHer annan HV honom utsedd medlem
äger på föreningens bekostnad närvara vid
: årsmötet.

Arboga den 27
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Ö r e ,.

dc(~ember

1961.

SM5ADH, Bo Frank SM5BI U, Basse Ericson
SM5CZD, O. öhrn SM4CTF, Gunnar Jonsson

QTC .
. . . . . ... . . . .... . .... . . . 25.000
QSL . . ............... . . . ... ...... .
7.800
Löner .......... . . . .. .. .......... . 14.000
Region I .. .. .... . ........ '.......... . TOOO
1.500
Distrikten ................ . . . ... .
1.700
Arvoden ..... ... .............. .. . .
Skatt. .. .. .. . .
. ... " ... .
2.000
Lokalkostn. ..... . ... . ..... . ... . .
4.000
övriga kontonI )
8.000

Kr.

65.000

'Medlemsavgifter .. . . . . . . . . . . . . . . ..
Försäljningsdetaljen ..... , . . ... . .. ..
Räntor m. m. ........ . . . . .. . . ......
Kr,

61.000
2.000
2.000
65.000

Inkomster:

') porto &: telefon
resor
tävlingar
.
diverse omkostnader

FRÅN V ALKOMMITTEN
I enlighet med erhållet uppdrag på årsmötet 1961 fram
lägger härmed valkommlll~n följande' förslag till styrelse
Inom' SSA [ör det kommande arbetsåret.
· Ordf.
v. ordf.
sekr.
tekn. sekr.
red .
ledamot
ledamot
ledamot
suppl.
suppl.
Revisor
suppJ.

SM5AZO
SM6BLE
SM5LN
SM5KV
SM5CRD
SM5KG
SM5CHH
SM5AIO
SM5ZD
vakant t. v.
SM7CKJ
val{an,t 't.V.

omval
nyval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval
omval
nyval
'-;:

Disciplinnämnden föresläs omvald oförändrad : SM6AL,
SM5ADK, SM4KL och SM4ASJ (suppl.),
Frän den sittande styrelsen mottog valkorilInitt~n a ,v sä
gels;' till omval från v. ordf. SM5YT samt . ledamoten
· SM5BZR. Revisor Barl,sten ' (en av SSA· stiftitre för 36 år
sedan) har på g r und ·av hälsoskäl . förklarat sig törhind.

· rad kvarslä som revisor.
'
. ..
Arets valkommill~ ha r haft ett synnerligen svAr~rbetat
fält all bearbeta. Mestadels har avslag inkommit· frän
· cle' föreslagna'; I dagens välfärdssverige sitter >soffllggan
det» i högsätet. Alla fordrar perfekt service av SS-A, ' men
få är dom som viII göra något för sin förening. Sam't'lIga
ledamöter i SSA nuvarande styrelse har av valkommlUl!n
'uppm'an a ts InkOmma med förSlag till liimpliga kandidater.
PA grund av vår önskan, att kunna redovisa vå:rt för
· slag i ·QTC före ärsmötet, trots ' 'att definitiva svar ej In.
Iwmmit, frän tillfrågade ev. kandidater Ull tv'enne supp
leant-poster, hoppas vi på. överseende för delta under' för

· hoppnin'g om , att dessa vakanser skall vara komplette
rade före årsmötet.
Kristianstad den 14 febr. lD62.
Vall<ommJ~t<ln/-71J)

Ang. befrielse från radiolicensavgift
för mobila amatörstationer.
Som bekant har antalet bilburna amatörra
d'i ostationer ökat högst avsevärt de senaste
åren .
.
.
Mobil amatörradioverksamhet har redan i
'flera fall uppenbarligen visat sig vara av visst
·värde även för det allmänna, exempelvis lar
mande av ambulans och polis vid trafikolyckor
öch brandkä:r vid skogsbrand. Dessutom' är det
ej otärikbart att militära myndigheter skulle
' uppskatta att ha ett antal mobila amatörradio·stationer att tillgå i händelse av ' ofred, i över
ensstämmelse med 'villkoren för en fastama
· törradiostation.
Med hänvisning till ovanstående få vi därför
-anhålla att Styrelsen för SSA snarast ingår
· ined en skrivelse till Kungl. Telestyrelsen' med
'begäran
.
· att· :bilburna . amatörradiostationer må befrias
från den speciella 'radiolicensavgift, som
riormalt erfordras för mottagare installe
rad i bil.
.. .
Västerås den 7 december 1961.
För ' samtliga. SSA-medlemmar anslutna
till VRK.
. Harry Åkesson, SM5WI,
ordf.
Urban Eugenius, SM5BTX,
sekr.

QTC.DISTRIBUTIONEN
Adresseringen a v QTC har tidigare
ombesörjts av Borgströms tryckeri i Mo.
tala, men fr. o. m . detta nummer a'd res- '
seras QTC-påsarna av SSA:s Kansli.O-r-·
saken till denna omläggning är attd.e t
visat sig vara svårt och onödigt tidskrä~
vande att hålla registret av adressplåtar
up-to-date när plåtarna befunl!lt sigp[
en annan ort. Visserligen kan det . val;"a
arbetsamt för kansliet att adressera över
2.000 päsar varje mänad, men denna
nackdel är obetydlig jämfört med alla
fördelar som det nya systemet medför.
· Framför allt kommer adressplåtarna att
kunna användas till många andra ända~
mål än just QTC·distributionen.
. .
Omläggningen . kommer sannolikt . in't e
att kunna genomföras helt friktionsfritt:
vi räknar emellertid' med ått samtliga
· medlemmar kommer att vara hjälpsam
ma och överseende ifall något m'issfag
begåtts. PSE skriv omgående en ', rad till
kansliet om något fel uppstått (om
adressen är fela ktig; om det kom'mer
dubbla exemplar av tidningen' eiler o.m
det inte kommer någon ti'd ning alls). .
-CKJ
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DIPLOM

FÖ1'en 'i ngen Sveriges Sända1'eamatörer

OCH

CERTIFII(AT
TILL REDAKTÖREN FÖR QTC
På sid. 28 i QTC nr 1/ 62 återfinnes en notis
om Diplom och Cel'tifikat med ett innehåll
som jag anser inte bör få stå opåtalat. Inne
hållet i artikeln r~mmar nämligen mycket illa
med de av ett Region I-möte för något år se
dan uttalade farhågorna att diploml'aseriet
skulle gripa alltför djupt omkring sig så att
meningen med amatörradio i viss mån kommer
att bli förfelat. Man beslöt därför »att inte
alltför många diplom skulle utdelas inom varje
land».
Frågan har sedan upptagits till behandling
inom IARU och SSA har i ett remissyttrande
förordat »att endast respektive länders offi
ciella amatärorganisationer utgivna eller ut
tryckligen sanktionerade diplom bör godkän
nas att upptas i officiella samlingsverk och
amatör tidskrifter». (Se ledarartikeln i QTC
7/ 61) .
Enligt min personliga uppfattning är diplom
i och för sig rätt trevliga presenter till ama
törer som på särskilt sätt gjort sig förtjänta
aven utmärkelse. Men då måste det också
vara »presenter» och får på inga villkor vara
en sak som kan »köpas». Diplomutdelandet har
nu i många fall utvecklats till en »industri»
som strävar efter stor avans på insatt kapital.
Man skulle kanske t . o. m. kunna sätta grän
sen för »industrialismens genombrott inom di
plomfloran» till det årtal då CHC bildades.
Ar 1958 - alltså två år före den i artikeln
nämnda »CHC» bildades »AHC» (Award
Hunters' Club) av några amatörer som redan
då insåg faran av den »businesstendens» som
börjat förmärkas i diplomfloran. Syftet med
AHC var dels att sammanföra likaintresserade
till en särskild förening, dels att försöka leda
in diplomjakten på rätta spår. - Här kan
nämnas att CHC är en enda amatörs verk och
att denna amatör själv (genom CHC:s täck
mantel) utdelar nära lOD-talet diplom a $ 1 per
styck till hugade spekulanter. Lägg då också
märke till att AHC, förutom sitt medlemsdi
plom, inte utdelar ett enda diplom, så kanske
skillnaden mellan de båda föreningarna och
deras syften framstår så mycket större.
AHC har i enlighet med sitt syftemål att
försöka sanera inom diplomfloran, utarbetat
en appell spm tillställes samtliga IARU-anslut
na föreningar och jag ber, hr Redaktör, att
den publiceras i sin helhet i QTC.

Det krävs kraftigare tag men framför allt
konsekvens i vårt handlande så att vi inte 
låt vara kanske omedvetet - hjälper till att
popularisera en tendens som i stället bör
starkt undertryckas. Jag föreslår därför att
SSA i väntan på IARU:s normerande regler,
preventivt handlar efter de riktlinjer som an
gavs i yttrandet till IARU i detta ärende. Så
ledes bör endast diplom som utdelas av till
IARU anslutna föreningar eller som av dessa
föreningar uttryckligen godkänts ges offentlig
het genom QTC. Dessutom bör endast ansök 
ningar om sådana »godkända» diplom förmed
las av diplommanagern till och från SSA med
lemmar.
73
Curt Is1'aelsson
SM5AHK

DIPLOM OCH CERTIFIKAT
Den ursprungliga meningen med diplom är
att ge erkärmande åt vissa bedrifter inom ama
törradion. Därför har varje diplom sina egna
regler, som anger de krav enligt vilka diplo
met kan förvärvas av den intresserade ama
tören.
Diplomen är en utmärkt hjälp för att fram
bringa lämpliga objekt för amatörradioaktivI
teten, speciellt då på amatöl'banden. Alla skul
le snart ledsna på en osystematisk och oplane
rad amatörtrafik, för det är sannerligen ingen
brist på möjligheterna till kontakter på ama
törbanden. Om vi bara kör utan några före
satser, kommer vi snart att finna att »mass
kontakterna» inte kommer att ge oss full till
fredsställelse. Då kommer diplomen för att
hjälpa oss. De hjälper oss in på vissa spår ef
ter vilka vi gradvis kan förbättra vår skick
lighet på banden och koma längre och längre
inom hobbyn. När vi når dessa mål, ett efter
ett, kommer de att ge oss tillfredsställelse av
skilda slag.
Den allmänna tendensen har varit att hålla
standarden på diplomen hög och aktad. Under
de senaste åren har emellertid en helt ny ut
veckling börjat göra Hlg märkbar inom detta
område. Diplom har instiftats tydligen för att
göra affärer med dell1; vi kan inte komma till
någon annan slutledning när vi betraktar det
stora antal diplom Hom utdelas huvudsakligen

av enskilda amatörer och med fordringar som
ofta är lätta och som formligen »säljes» för
rena pengar. I ett fall har denna tendens kom
mit upp till en sådan nivå att man frestas an
vända begreppet »diplomindustri». - En och
samma amatör (i USA) utdelar nästan 100
(ETT HUNDRA) olika diplom, vart och ett för
1 US-dollar och med fordringar som för varje
diplom är av ganska lätt klass. - DETTA
STRIDER, ENLIGT VAR UPPFATTNING
OM AMATöRRADIO, EMOT AMATöRRA
DIONS ANDEMENING! DIPLOM av sådant
slag bör undvikas, så att ytterligare spridning
av affärstendenserna inom denna gren av ama
törradio stoppas.
Internationella Amatör Radio Unionen
(IARU) bör kunna ingripa genom att ge ut en
rekommendation över vilka diplom som är i
överensstämmelse med amatörradioandan. En
sanering är ett måste, beroende just på den
affärsliknande och oriktiga tendens som har
smugit sig in i detta område av vår hobby. En
sådan rekommendation från IARU blir dessut
om mycket välkommen för alla enskilda ama
törer som själva inte kan avgöra vilka diplom
som är eller inte är i överensstämmelse med
amatörradiotanken och den kommer att vara
till kolossalt värdefull hjälp för de amatörer
som nu känner sig bortkomna bland mängden
av diplom. Det finns idag mer än 100 tillgäng
liga diplom i världen och det är naturligt att
det bland dessa finns både bra och dåliga di
plom.
Beroende på att populariteten för diplomjakt
har ökat kolossalt under de sista fem-sex åren,
är det tydligt att information och vägledning
kommer att vara nödvändig, såväl inom na
tionell som internationell ram för att sätta
stopp för den oriktiga tendensen. Nationellt
har varje enskild amatör med hjälp av sunt
förnuft möjlighet att föra tendensen av di
plomutdelande in på rätta spår. Internationellt
åvilar denna uppgift den officiella nationella
radioamatörföreningen, som måste ha kraft att
tygla de enskilda medlemmar som är böjda åt
denna tendens som strider mot verklig ham
spirit. Om dessa nationella föreningar är kraft
lösa kommer faran att bli mycket stor för att
begreppet ham spirit skall förlora sin rena och
verkliga betydelse. HAM SPIRIT I DESS
RENA, URSPRUNGLIGA BETYDELSE FAR
INTE FöRDÄRVAS.
Award Hunters' Club (AHC), den äldsta och
den ursprungliga föreningen för diplomjägare
i världen, officiellt registrerad och ansluten
IARU-förening, rekommenderar allvarligt att
varje amatör tar under mycket strängt över
vägande, om - när han vill sporra aktiviteten
på amatörbanden - just diplomet verkligen är
en lämplig form. Likaså rekommenderas att
inte alltför många diplom utdelas i ett och
samma land (i själva verket är detta beslutat
på en IARU Region I konferens!) och att den
som delar ut diplom, företrädesvis bör vara
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den officiella föreningen och inte enskilda
amatörer. Har alla föreningar följt upp detta?
Diplom som utdelas av officiella nationella
amatörradioförening'ar kan rekommende ras,
dessutom också de gamla och aktade världs
omfattande diplom som utdelas av vissa bety
dande amatölTadiopublikationer i skilda delar
av världen. Diplom som visar en tendens till
»business» med hjälp av amatörtrafik måste
undvikas. Sådana diplom är i allmänhet kän
da för sitt höga pris och ofta även lätta ford
ringar. Kom ihåg att omkring 5 svarskuponger
som regel täcker alla omkostnader för att
packa och posta ett diplom; även detta belopp
kan ge någo n liten vinst. Själva diplomet FAR
INTE kosta någonting. Det är skäligt att a n
sökaren betalar portot men inte mera. Om en
förening gillar tendensen att sälja diplom är
&t bättre för den att hålla sina fingrar borta
från amatörradio.
73! God jakt på goda diplom.
John Velamo, OH2YV
Hon. Sec'y AHC

SSA
Styrelsens officiella uppfattning i diplomfrå
gan återfinns i den nämnda ledaren i QTC nr
7/ 1961. Att erövra diplom är en både fascine
rande och uppmuntransvärd gren av vår hob
by. Som framgår av ovanstående insändare
finns det dock avarter av diplomjakt. Vi av
vaktar nu ev. åtgärder från IARU. Givetvis
kan SSA inte förbjuda eller hindra någon att
ge ut diplom. Det torde emellertid vara lämp
ligt, att genom föreningen - diplommanager,
kansli etc. - endast förmedlas »sanktionera
de» diplom. Detta är också till följd av diplom
verksamhetens omfattning en nödvändig be
gränsning. De icke officiella diplomen får 
liksom f. n. redan i stor utsträclming är fallet
- distribueras på helt privat väg.
/ AZO

VRCC
I samband med finska statsjärnvägarnas
100-årsjubileum kommer den 17 mars 1962 en
station att upprättas norr om polcirkeln. An
ropet blir OH2AD/ 9 och alla amatörband
kommer att nyttjas antingen på telefoni eller
telegrafi. Kontakter med stationen, som betjä
nas av Finska statsjärnvägarnas radioklubb,
komer att verifieras med ett speciellt certifi
kat, VRCC, som utan anfordran kommer att
utsändas. Dock kommer endast ett VRCC att
utdelas för den händelse flera kontakter med
en och samma station kommer till stånd.
/LN
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kortlådor iordningsställts för svenska trestäl
liga D-signaler.
Slutligen vill jag här passa på tillfället att
framföra "ett varmt tack till alla, som frivil~
ligt hjälpt
till rhedQSL~sortering
m. m.
.
.
.

'.•Styrelseberättelse

SM5BZR

trOr arbetsåret 1961
Styrelse, Dl och funktionärer:
Sedan årsmötet 1961 har styrelsen haft föl
jande sammansättning:
Ordförande·:
SM5AZO
Vice ordförande:
SM5YT
Sekreterare:
SM5LN
Teknisk 's el:creterare: $M5.KV
QTC-redaktör:
SM5CE,D
Ledamöter:
SM5CHH (Skattrnäst.)
SM5KG (kanslichef)
SM5BZR (QSL-chef)
Suppleanter:
SM5ZD
SM6BLE
Föreningens distriktsledare (DL} har under
året varit: SM1AZK, SM2ALU, SM3WB.
SM4KL,SM5BGM (DL5S), SM5TK (DL5L),
SM6BLE och SM7MG.
styrelsen har till sig adjungerat följande
funktionärer:
Bulietinredaktör och expeditör: SM5BHO
Rävjakt: .
SM5BZR
Diplommanager : W ASM:
SM5CCE
Diplommanager övriga diplom:
SM6AMR
Testledare och W A,SM 2:
SM7ID.
Region I :
SM5ZD
UKV:
.
SM5MN
SM5KG
Mobil:
Allmä'nt
1961 har för . föreningen i flera avseenden
varit . ett omdaningens år. Verksamheten ka
rakteriserades inledningsvis av de försvårande
omständigheter, som de upprepade personalby
tena på kanslistposten innebar. Emellertid har
just dessa personalbyten samtidigt möjliggjort
llingtgående rationalisering av arbetet på
kansliet i en omfattning, som annars knappast
kunnat genomföras. Här skall endast nämnas,
att det föråldrade och oproportionerligt arbets
kravande ' bokföringssystemet kunnat utbytas
molen . mOdern och enkelkolumnbokfÖring,
varför ri'ärmare redogöres ' i . kassaberättelsen.
I övrigt . behandlaS rationaliseringarna .i redo
gCireiseri' för kansliets verksamhet.
Förhandlingar med myndigheterna har inte
ialla..häriseenden kunnat slutföras, exempelvis
i , TVI-frågan. I andra fall har däremot bety
delsefulhi. resultat uppnåtts, t. ex. de förbätt
rade villkoren för B- och C-amatörer. över
läggningarna i de icke avslutade frågorna' av
ses fullfÖljas..

Internationellt sett har syrelsens kontakt~
verksamhet vidgats under. året. SSA har av
Region I. fåt~ uppdrag svara för dess konfe
rens 1963. Under 1961 har SSA vidare på upp
drag av Region I och i samarbete med Stock
holms rävjägare genomfört de första interna-,
tionella Europamästerskapen i rävjakt. Ett
svenskt rävjägarlag har deltagit i returmatch .
i Moskva.
Främst som en följd av internationella av
tal har under året inskränkningar träffat ban
den 7 och 432 MHz.
Genom vänligt tillmötesgäende från KTS
har styrelsens framställning om åtgärder mot
Radio Monaco resulterat i att stationen läm
nat 7 Mc-bandet.
Amatörradioverksamheten i Sverige har in-o
tensifierats. Ett flertal nya licenser har utde
lats. Antalet medlemmar i SSA överskred för
första gången 2.000 och uppgick 31J12 till
2.021 st. Av dessa var 1.666 sändare, 287 lyss
nare, 62 SL-stationer samt 6 hedersmedlem
mar. Ett stort antal lokala klubbar runt om i '
landet har reaktiverats eller nybildats,
Styrelsen har under året avhållit 10 proto
lwllförda 'sammanträden, varav DL kallats till
ett. Beträffande styrelsens arbete hänvisas i '
övrigt till »Nytt från HQ», som successivt
publicerats i QTC.
Kansli
Rationaliseringsarbetet på kansliet har be~
drivits förutsättningslöst och under överinse
ende av föreningens tjf revisor, SM7CKJ. Ett
flertal arbetsrutiner har omlagts. Kontors
handlingarna har varit föremål för gallring.
Som resultat av omläggningen har det tidiga
re 'mycket stora behovet av övertidsarbete för
kansliets del eliminerats med undantag för en
staka arbetstoppar. De viktigare servicefunk
tioner, som tillfälligt mäst nedläggas, har suc
cessivt kunnat återupptagas.
Som kanslist har sedan 14j4 tjänstgjort fru
Margareta Bergström.
Försäljningsdetaljens omsättning har under
liret varit god. Främst är det loggböcker av
olika typer, samt prefixkartor som varit efter
frågade, men även Diplomboken och Populär
Amatörradio har varit föremål för ett stiganc
de intresse.
Som matrikel över licensierade medlemmar
har använts TFS sej'ie E 22, där SSA medlerri~

Rävjakt
På uppdrag av IARU arrangerade Sverige
de första officiella europeiska mästerskap.en. i·
rävjakt den 4 och 5. augusti 19.61. Atta nationer: .
ställde upp. Två jakter avhölls, en .på 80~ . och
en :på 2-metersbandet. Tvåmetersjakten var,
den första i sitt slag här i landet och ägde
runi.på, Lidingö samt vanns av Sovjet.80-me~:
tersjakten ägde rum i Täby, några mil norr om
Stockholm,och vanns av Sverige.
EUl.'opeisk mästare blev, på 2 In UA3AHA,
Aleksander Achirriov; Sovjet, och på 80 mGun-:
nar Svensson, Sverige.
.
Något SM har inte avhållits .196l.
Beträffande den lokala verksamheten kan
noteras, att ,det så .smått har börjat jagas rä.v
i Kristianstad och Uppsala. I övrigt finns Inget
som .tyde·rpå, att inte allt har iöpt i sina gam~
la spår ute i landet.
.
SM5BZR

.

QTC
'

. '

.

Som vanligt har elva n.u mmer av tidningen
utkommit, varav ett som dub.belnummer. Ar-.
betet har gått relativt friktiol')sfritt 'och bidrag'
flyter in .~ kanske beroende på det .höjda .ar
vodet - . i något större utsträckning ' än vad.
sQm . tidigare varit fallet.. Det sammal)la,gda
sidantalet har iitigit trån308 förra året tili 324
under 1961. Många olika artikelförfattare. fråJi
hela . landet. har medverkat till att .göra tid,
ningen ännu <tttraktivare och värdefullare. Av
de artiklar som tilldragit sig sto.rt intresse kim
nämnas en serie SSB-artiklar av SM5CDJ,. det
nystartade N.ovisschack samt . SM5BNJ: s ar
tiklar om ,TVI.
Redaktionen . kämpar givetvis fortfarande
för att göra tidningen' så bra som möjligt med
de medel som står till buds och tonvikten lig~
ger fortfarande på tekniska artiklar air olika
slag.

Mobilt .
På det mobila området har inga särskilda
nyheter hörts av. I Stockholmstrakten finnes
omkring 25-talet amatörer som utrustat 'sina
bilar med kortvägsstationer. Av dessa ' är :ett
drygt lO-tal aktiva under det att de övdga
endast hö.rs då och dä.
Dessutom finnes ett mindre antal mobila 2
metersstationer i Stockholm med omnejd.
Även ett par motorbåtsmobila stationer )lar
under somaren varit aktiva.
Frän aktiviteten ute
gifter influtit,

landet har ipga ,UpP"
SM5KG

SM5CRD

'Tekniske sekreteraren

QSL
QSL-tjänsten har fungerat n.Orma.lt under
året. En hylla för' QSLmecj 53 fack .har an
skaffats för alla nya' prefix, som dykt upp på
sista tiden . Vidare har nya sorteringsf<tck och

Under .det gångna arbet~året har .81 .stycken
breyexpedierats; varav 56 var intyg' beträffari~
de tekniska kunskaper för' sö!<ahde, av G~c'erti~ ,
fikat och resten svar på tekniska frågor .aV. vä:
rierande natur.
.:.
SM5K'V ..
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SMl
Det gångna året har för radioamatörerna i
S·M 1 inte bjudit på nägot sensationellt. »Flyk
ten från G<ltland» har, liksom tidigare år,
drabbat även amatörerna som genom avflytt
ning minskat med 4. Då emellertid 3 nya licen
ser utfärdats i SM 1 under året, har den verk
liga minskningen inte blivit så stor. Antalet
licenser inom SM 1 är vid årsskiftet 30. Av
dessa är 20 medlemmar i SSA.
Aktiviteten på banden har inte varit vad den
borde vara. Det gäller främst 80- och 40-me
tersbanden. UK~aktiviteten skall inte klagas
på. På UK finns f. n. 7 aktiva som mer och
mindre bevakar banden och fler unga C-ama
törer är på väg. Två av de aktiva (-JA och
-BSA) har tyvärr flyttat till 5:te resp. 6 :te
distrikten. De övriga banden är, som nämnts,
inte föremäl för samma intresse. -AS, -AHD
och CXE har försökt hålla dem vid liv, men
vad förmäl' en sådan liten skara. På sista ti
den har dock en ökning märkts, beroende på
C-amatörernas glödande intresse för alla lov
liga band.
Kursverksamheten har inskränkt sig till te
legraferingskurser i Visby under -BZP:s led
ning.
Eltt flertal meetings har hållits i Visby samt
ett weekendmeeting på G<ltska Sandön. Det
senare kommer sannolikt att upprepas 1962,
eftersom intresset för en sädan form av mee
ting tycks vara stort.
Rävjakt har som vanligt bedrivits i normal
omfattning. Distriktsmästare blev --CNM i
Visby efter en knallhård strid med flerfaldige
di'striktsmästaren -ANZ i Färösund. Som
vanligt har en rävjakt varit förlagd till trak
ten av 5 AWD:s sommarställe. »Thisse» med
yxl är vänliga nog att upplåta sitt sommarre
sidens för detta rävjaktsmeeting varje år.
Då detta är allt av allmänt intresse från SM
1 säger jag qru och en förhoppning om ett
mycket aktivt 1962.
SM1AZK DL 1

SM3
Årets verksamhet har präglats av ökad ak
tivitet och tillskott av många nya amatörer.
Till följd av de goda konditionerna på de låg
frekventa banden samt B- och C-amatörernas
utökade frekvensområden har speciellt dessa
haft ett stort DX-utbyte vilket även märks på
den stora mängden QSL. QSL-förmedlingen
sköts som tidigare av Sundsvallsföreningen
som förfogar över en bra klubblokal. De har
möte varje vecka och vid de flesta av mötena
sorteras QSL. Medan någon avdelas för kaffe
kokning sysslar de övriga med sortering,
adresskrivning etc. Verksamheten fungerar
mycket bra och mötena är välbesökta.
Härnösandsavdelningen har som r egel pro
grrumlösa träffar var 14:e dag i tekniska läro
verkets t elelaboratorium. Där finns en körklar
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station och tillgång till litteratur m.m. Härvid
blir det givetvi's diskussioner om aktuella tek
niska problem och det hela avslutas med ge
mensam kaffedrickning där klubbens nestor
och klockarfar SM3RL, Gustaf Hofring sedan
många år tillbaka ser till att deltagarna får
ett verkligt välsmakande kaffe vilket gärna
verifi'eras av DL.
östersund har bläst liv i sin föreningsverk
samhet. Det mest påtagliga evenemanget är
klubbens deltagande i norrlandsmässan »Expo
Norr» där en station förde livlig lokal- och
amatörpropaganda.
örnsköldsvik-Gullänget bedriver f . n. ej så
livlig föreningsverksamhet men man ägnar sig
i varje fall åt rävjakt. Kontaktman för före
ningen är SM3BIZ.
Från Sollefteå och Söderhamn finnes intet
att anmäla vilket dock ej utesluter livlig en
skild verksamhet.
I Gävle har klubben haft 7-8 möten under
året. På grund av lokalsvårigheter har de bli
vit rätt oregelbundna, men under våren skall
mötena fö,rläggas till en klubblokal på ett cafe
vilket måhända kan medföra större regelbun
denhet. ~ mest uppskattade programinslagen
är auktionerna höst och vår. I mån av tillgång
till föredragshållare försöker klubben ha nå
got progr~m, men i en mindre stad blir dessa
resurser snart uttömda. Vid ett tillfälle har
FRO-DC SM3WA besökt klubben och talat
om FRO.
D en 19 november anordnades ett distrikts
meeting i Sundsvall med Btt deltagande av
över 50 personer vilket får tydas som ett visst
kontaktbehov inom det stora distriktet. Delta
gare fanns frän örnsköldsvik i norr och Gävle
i söder samt god Jämtlandsrepresentation. Hu
vudförhandlingen upptog Åstölägren och dess
framtid. Dä Åstölägren är högst ovissa beslöts
att den radiomateriel som förvärvats under
åren och som börj-ar bli rätt älderstigen skall
utbjudas till försäljning genom anbud till di
striktets medlemmar. En förteckning över ma
terielen skall distrib~eras samtidigt med QSL
korten. De medel som erhällas skall tillföra~
distriktskassan.
Vid mötet visade AB Champion Radio en
större samling apparater och byggsatser vilka
rönte stor uppskattning. Därutöver ingick i
programmet visning aven samling bilder från
Dala--Btorsundslägret och SM3AGD visade
en del bilder från en studieresa i USA.
Nästa distriktsmöte skall anordnas i öster
sund våren 1962.
SM3WB DL3

SM4
Antalet SSA-anslutna var i slutet av 1961
172 st. licenserade och 53 lyssnarmedlemmar
(reservation för rätt antal).
Två välbesökta distriktsmöten har hällits,
ett i Grängesberg och ett i Falun. Referat hal'
stätt i QTC. För andra äret i följd har ett lyc-

kat somarläger ordnats i Dala-Storsund. Hu
vudarrangörerna för lägret har varit -3WB
och --4GL, och vi hoppas att lägret kan bli en
tradition.
I samband med »Bergamässan» i Hagfors
under juni ordnade amatörerna där en utställ
ning, varifrån amatörtrafik bedrevs med sig
nalen SM4XA.
kktiviteten pä samtliga amatörband har
ökat och detta tror jag beror på att utveck
lingen gått mot allt flera köpta stationer, samt
att man på en del håll lärt sig att det gM att
hembygga TVI-fria sändare . De nya bestäm
melserna för C- och B~klasserna har mycket
gynnsamt inverkat på ett uppsving i hela SM.
Många nya C ~licenser har utdelats här i dis
triktet och totalt återspeglas aktiviteten bäst
genom antalet QSL-kort. Vår QSL-manager
SM4AG har under 1961 förmedlat 21.600 kort
och detta innebär en stadig ökning trots sämre
conditioner på DX-banden.
Några nya stationer har dykt upp på 2 me
ter, och jag tror på ett verkligt uppsving för
detta band samt även på 7 dm, när vi kan få
lyssna till SM4UKV dagligen. Som bekant
kommer denna fyrsändare att bli installerad i
Grängesberg (- 400 meter ö.h.) under direkt
översyn av SM4NK. En rundstrålande antenn
finnes pä plats sedan maj månad, och den pro
vades a'V --4NK under en lördag em. med då
liga condx. Hans 50 watts signaler hördes över
hela meHan~Sverige. Grängesbergsbolaget har
i fyrfrågan varit mycket hjälpsamma mot
SSA, och ett gott arbete har i detta fall ned
lagts av 4DY. Signalen SM4UKV har inregis
trerats för SSA i mitt namn och tillståndsbe
viset från Televerket anlände den 23.10.61. Ar
betet med fyrsändaren ligger i goda händer,
men oturen har varit framme och problem
med frekvensdrift har gjort, att jag inte vet
när under 1962 signalerna blir hörbara. Den
som väntar på något trevligt, väntar a'ldrig
för länge ...
Kursverksamhet för telegrafi bedrives bl. a .
i örebro i FRO-regi. En liknande kurs har
körts i Säffle. Här i Vål berg pågår för andra
äret en cw-kurs i TBV-regi. Just nu planeras
i Säffle en liknande kurs för blivande amatö
rer samt privatflygare. På grund av det stora
intresse som just nu visas överallt i landet för
C-certifikatet slutar jag med en vädjan till alla
som har möjlighet. »Sök kontakt med de bild
ningsförbund som finnes på Din ort! » Det be
hövs ingen speciell lokal och inga vidlyftiga
apparaturer.
En bandspelare och en rörsummer kopplad
till en gammal radioapparat räcker till att bör
ja med.
Vi kan troligen räkna med ett större antal
C-amatörer framöver inom hela landet, det är
vår plikt att hjälpa med kurser, inte bara för
telegrafi utan även kombinerat med byggverk
samhet.
SM4K L, DL 4
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SM7
Distriktsmeeting

På vären hölls inget distriktsmeeting, men i
februari var sjuorna inbjudna till sammeeting
med SM6 i Halmstad - ett synnerligen lyckat
arrangemang.
SSA å.i'smöte i Malmö blev naturligtvis den
för året mest anmärkningsvärda händelsen in
om distriktets gränser.
På hösten hölls meeting i Åhus med rävjakt
och SSB som specieHa attraktioner. - QY vann
rävjakten med glans; --CZ och OZ7NU svara
de för SSB-avdelningen.
Klubbaktivitet

Totala antalet licensierade radioamatörer i
distriktet var mot slutet av året 396 (SL-sta
tionerna ej räknade). Av dessa fanns 249
(62,9 % ) i Skäne, 36 (9,1 %) i Blekinge och
111 (28,0 %) i Småland.
Mot bakgrunden a v dessa siffror förstår
man läAt att Skåne varit det mest radioaktiva
landskapet. I Kristianstad bildades i september
klubben K;SA, ooh säledes är nu alla fyra hör
nen av Skäne representerade av var sin livak
tiga förening, som alla häller ett möte per må
nad. I de bäda andra landskapen är det bara
Karlskrona-gänget som visat någon större
~lubbverksamhet. I Karlskrona har dessutom
--QY - lika flitigt som någonsin - sorterat
distriktets QSL.

DX
I DX-sammanhang bör främst nämnas att
-ACB övertagit ansvaret för DX-spalten i
QTC. Att uppskatta aktiviteten på DX-banden
är ganska svärt; en säker iakttagelse är emel
lertid att intresset för SSB ökat och antalet
SSB-staUoner i distriktet stiger sakta men sä
kert.
UKV

På UKV-fronten har UK7 som vanligt stätt
för den största 8!ktiviteten. Tre tester har an
ordnats och goda resultat erhäUits. -BE,
~BAE, -BOR och -BCX valdes till testkom
mitte för 1961 års VHF Conrest inom Region 1.
432 Mc-stationerna har inte ökat i antal,
men veteranerna -AED, -BkE och -BE re
dovisar verkligt imponerande resultat. Många
QSO med G, DL och OK (!) avverkades under
årets lopp.
Mycket SSA-arbete

har, som framgår av ovanstäende, under äret
utförts av SM7:or. De som inte nämnts ovan
är -ID, som varit testleda,re, W ASM2-mana
ger och ordfömnde i valkommitten samt
-CKJ, som varit revisorsuppleant.
SM7MG/ DL7 är för närvarande utomlands,
och denna redogörelse har därför skrivits av
SM70KJ
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TvA .HETER
.HOBILT
Av SM5AKP
Esko Antikainen,
Arvodesvägen 17,
HÄGERSTEN .

och
SM5CZM
Per-Olow Hammarström,
Ottarsvägen 5,
BROMMA.

SMSCZM

SMSRB

S~l~AKP'

Det hela började med att Esko köpte bil. Ef
ter de vanliga svärigheterna med betalning
o.s,v. uppstod onekligen det största problemet,
hur skulle man komma igäng mobilt? UKV
frälsta som vi är konstaterades omedelbart att
det enda bandet som överhuvudtaget verkade
kunna ge nägra möjligheter att köra mobilt på
var 2 meter. På 80 verkar a.ktiviteten dålig och
på de andra banden var markvågsutbredningen
inte fullt tillräcklig. (Man ka n ju även bli av
lyssnad av rundt-adiolyssnare, Hi!) . Nåväl, se
dan skulle man komma undan så billigt som
möjligt och ändå få ett gott resultat utan att
för den skull behöva ha en bil som såg ut som
ett rullande laboratorium för elektroteknisk
forskning. Nu hände det sig att i oktobernum
ret av CQ 1959 hade K2MHY en beskrivning
aven 2-meters tranceiver. Där hade han löst
mQttagarproblemet på ett sympatiskt sätt me
dan däremot sändaren inte tilltalade oss helt.
Med friska tag började vi med att konstruera
en ny sändare. önskemålen var följande:
P A:t i knuff och drag (push pull) skulle gå
ra:kt. Ineffekt 3-5 Watt så att mottagarens
lågfrekvensdel skulle vara kapabelt att utmo
dulera fullt. Ovillkorligen" en grundtonsoscilla
tor ty erfarenheten visar att övertonsoscillato
rer ofta driver i startögonblicket och detta kan
vara besvärande för stationer med smal motta-

gare. Dessutom skulle sä få rör som möjligt
användas för att ge full dr·ivning tioll slutsteget.
Enklaste lösningen visade sig bestå av 3 st.
dubbelrör, därav ett för PA:t. Eftersom vi ha
de ett antal ECC84:or i junkboxen inställde sig
omedelbart funderingar om dessa inte skulle
vara a nvändbara, En koppling enligt följande
borde ge, och gav också, gott resultat: Första
rörhalvan 8 mc oscillator sedan 24, 72, samt
144 mc i de övriga. Att 72 mc valdes var en
bart därför att en dubblare har bättre verk
ningsgrad än en tripplare. Vid övergången
från drivsteget till P A :t, uppstår alltid på des
sa frekvenser vissa problem mellan symme
triska och osymmetriska kretsar. 5CZM hade
följande lösning, som han provat i en TX på
inrådan av 5RT vid ett tidigare tillfälle : Se
schema!
Sätt i spolens kalla ända en kondensator till
jord av samma storleksordning som rörets
anod - jord-kapacitans. StäJm sedan kretsen
med en paranelkapacitans till resonans. Mata
in spänningen via en drossel på mitten av spo
len. Summan av ka'rdemumman: Kretsens ka
pacitiva koppling kommer att vara lika stor i
båda rörhalvorna i slutsteget. Till slutrör val
des ett ECC85 därför att detta använts tidiga
re med gott resultat. Enda problemet var neu
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traliseringen men det visade sig lätt att ge
nomföra med 2 rörtrimrar. Det enklaste meka
niska utförandet var att korsa anodanslutning
arna till PA-spolen. Se foto och schema. Kopp
lingen till antennen utfördes på gammalt van
ligt sätt.
Vid byggandet av sändaren splittrades gal
lerläckorna i varje steg upp med ett motstånd
av 1 Kohm, enbart i syfte att förenkla sända
rens avstämning. Sändaren och mottagaren
byggdes på helt skilda chassin för att för
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Apparaten sedd snett bakifrån.

hindra otillbörlig koppling mellan enheterna.
Alla in- och utgående ledningar går igenom
keramiska genomföri ngskondensatorer. Obs.!
Undantaget är spänningsmatningen till slut
steget, ty här finns även lågfrekvens.
MODULATOR OCH LAGFREKVENSSTEG

Slutsteget är kapabelt för en input av c:a
3W, varför modulatorn bör ha en lågfrekvens
output av minst 1,5-2 W. En vanlig 6AQ5 :a
lämnar utan några som helst svårighet er den
erforderliga lågfrekvenseffekten. Frågan var
nu vilken modulationstyp som var att föredra.
Heisingmodulering låg närmast för hand en, ty
eftersom 6AQ5:an även skall fungera som
lågfrekvens utgång vid mottagning, kan med en
enkel omkoppling utgångstransformatorn även
användas som drossel vid sändning. Nu åter
står säledes enbart att från lämplig mikrofon
förstärka upp signalen så att den räcker att
driva 6AQ5:an . En ECC83 :a är fullt tillräcklig
för detta ända:måJl. Då kan man använda både
kri's tall och dynamisk mikrofon. Om kolkorns
mikrofon användas, behövs endast ena halvan
av ECC83:an. Vid mottagning behöver också
endast halva ECC83 :an användas. Nu kommer

74

För eningen Sverige s Sändareamatörer

75

Förening en Sveriges Sändar eama töreT

6ef
~().o oo

~
;,pt-F.I

rlf).~H<
7:1. H<
I'M,I{~
,-________~--------~--------------~~~~+~50v
r,F

'"

-

-+'

3)(

I()JfI

T./I

~F-S~

./"

I

·HOY

,:I~

I

!"pF
r ill

3,9

0,,/4n"7

0/92

r6'/o:

~
Eec ~.y

'-----,.--'

Eec 8-f

<lH+
II(

ccc85'
ft>~

det verkligt stora problemet: Att med så få rör
som möjligt få en acceptabel mottagare. Blås
lampa låg närmast till hands. Men med två
stora nackdelar; trots HF-'steget, kan utstrål
ning ej helt elimineras och dessutom den su
pergenerativa mottagarens stora bandbredd.
Minst två rör skulle således åtgå till mottagar
delen, nämligen HF-steg plus detektor. Efter
att ha tagit oss en titt på K2HMY's mottagare
insåg vi raskt fördelen med denna typ. Få. rör
och relativt smal bandbredd (150 kC, Hi!) samt
den supergenerativa detektorns goda känslig
het. Hur fungerar nu det hela?

Mottagardelens schema.

TRIMNING OCH JUSTERING

det av mellanfrekvensspolen (= detektorsspo
len) råkade denna hamna på 30 mc. lngenting
talade för att det inte skulle fungera och ef
tersom man gärna följer minsta motståndets
lag, fick den ligga kvar där.

Oscillatorfrekvensen läggs sedan så att sig
nalfrekvensen blir 144--146 mc. Några andra
kommentarer om mottagaren är väl inte att
lämna annat än att stor försiktighet skall
iakttagas v-id pl·a ceringen av spolarna kring
HF-steget (placera dem helst vinkelrätt mot
varandra). Observera skärmen över 6AK5 :ans
rörhållare. Se foto! Stabilisering av spänning
en till mottagaren är nödvändig. Stab-röret
kan placeras antingen på mottagarchassiet el
ler ikraftförsörjningsenheten.
Mottagaren sedd underifrån.

Principen är, att den supergenerativa detek
torn läggs på. en relativt låg frekvens. Signal
frekvensen mixas sedan till denna. Detta sker
i en blandare av vanlig typ och framför detta
placeras lämpligen ett HF-'steg. Det bästa för
faringssättet är att variera oscillatorfrekven
sen och låta den supergenerativa detektorns
frekvens vara fast. På detta sätt förhindras
störande utstrålning från detektorn och det
tillkommer endast ett extra dubbelrör. K2HMY
hade valt mellanfrekvensen 18 mc. Vid lindan-

Sändardelens schema.

Mottagaren: Kontrollera först med en grid
dipmeter eller signalgenerator att den super
generativa detektorn arbetar korrekt samt
trimma den till önskad MF. Kontrollel'a och
injustera med griddipmeter att lokaloscillatorn
svänger och ligger på. rätt frekvens (signal
frekvensen + eller - mellanfrekvensen. Lämp
ligast är att lägga den under signalfrekven
sen ). Mata därefter in en modulerad signal på
145 Mc till mottagarens antenningång. Ställ in
lokaloscillatorns frekvens med tuningkonden
satorn så att signal erhålles. Stäm därefter L2
till resonans. Observera att ändring av L2 på
verkar oscillatorfrekvensen. Efterjustera. Av
stäm därefter L1 och antenntrim mer n till
maximal signal. Sök upp bästa kombinationen!
Injusteringen av HF-stegets gallerkrets bör
göras på. nytt vid byte av antenn . Repetera
hela förfarandet!

.I

-'I'du/'''''';
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SPOLDATA

Mottagaren:
Ll 3 varv, glest lindat, tappad 1 varv fTdn jOTd.
L2 J1 varv glest lindat.
L3 ca 15 varv öveT L4 :as gallersida.
L4 ca 30 varv .
L5 2,5 varv, tappad 1 varv från jord.
Ll- L5 0,4 mm emalj koppartråd.
Spoldiameter 7 mm.

Sändaren:
8 Mc ca 50 vaTV 0,2 mm emalj, 0 7 mm.
2JI Mc ca 20 vaTV 0,35 mm emalj, 0 7 mm.
72 Mc 6,5 varv 0,8 mm emalj, 0 7 mm.
144 Mc 6 varv 1,5 mm förtennd Ou-tr. luftlin
dad, 0 10 mm.
1411 Mc :2 X 2 varv 1,5 mm förtennd Ou-tr. luft
lindad, 0 15 mm.
Link d1'ivsteg :2 X:2 varv isoleTad lwpplingst7'dd ,
010 mm.
Lin" Pa 2 va1'V isoleTad kopplingstråd, 0 10
mm.

MOTTAGARENS DATA

V:id uppmätning av mottagaren med signal
generator visade det sig att en signalinput av
2 p.V (med 50 % mOdulation) gav en fum läs
bar signal. Känsligheten kan således inte jäm
föras med den hos en modern converter plus
trafikmottagare, men den räcker bra till för
mobilt bruk. Utförda prov visar att det går a:tt
hålla förbindelse på landsbygden med en fast
motstation på ett avstånd av 5 mil med goda
signalstyrkor. Den stora bandbredden (150 kc)
medger inte mottagning av frekvensmodulera
de stationer.

Slutsteget i näTbild
sett underifrån.
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efter att vrida in neutraliseringskondensato
r erna, lika mycket på båda. Efterstäm hela ti
den P A-tanken för max. utslag. Justera även
galler-kretsen för max. genom att koppla den
samma hårdare eller lösare. Fortsätt med det
ta förfamnde tills minsta möjliga utslag erhål
les på HF-indikatorn. PA-kretsen är nu neu
traliserad. Anslut anodspänning till PA-röret
och avstäm sändaren på en konstantenn, vilken
kan b estå aven glödlampa. Ryck därefter ur
kristallen för ett kort ögonblick och försvin
n er då all uteffekt är sändaren korrekt neu
tralisemd.

Vi presenterar ...

Spoldata: Linda spolarna med hjälp av ta
bell och griddippa!
Sd här liten och behändig blir apparaten
när den är färdigmonte1',(J,d under
instrumentbrädan.

Mekaniskt utförande: Följ komponentplace
ringen så noga som möjligt enligt foto och
schema!

Sändaren: Ett mA-instrument anslutes till
respektive mätpunkter: MI, M2 etc. ...
M1: Justera 8 Mc-kretsen så att oscillatorn
svä nger. Ställ den något under maximal sväng
ning (= kondingen mera utvriden än vid
max. ). Kontrollera att oscillatorn startar när
spänning slås på.
M2, M3, M4: Stäm respektive kretsar för
maxi:mal drivning.

p,.~

NEUTRALISERING AV PA:T

Kontrollera med griddippan att PA-tanken
ligger på rätt frekvens. Anslut ingen anod
sp'ä nning till P A-röret. Koppla med !ink till
P A-tanken en HF-indikator bestående aven
diod i serie med ett mikroamperinstrument.
'I1illför drivning till P A-rörets galler. Stäm
P A-tanken för max. utslag på HF-indikatorn.
OBS : ingen anodspänning på Pa :t. Börja där
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Kraftaggregatet.

Som slutkommentar kan nämnas att tre
stycken stationer av denna typ har byggts och
att alla fungerar mycket bra. En av stationer
na har installerats i en bil med 12 volts el-sy
stem . Endast smärre ändringar i kraftagg re
gatet har behövt vidtagas. Se schema! Hela
stationen med V'ippa-om vandlare drar c:a 40
W primärt d.v.s. 7 ampere vid 6 V. Kraftför
sörjningen ordnas lämpligen genom separat vi
brator-, transistor- eller roterande omfol'mare.

De tre stationer som kör med ovan beskriv
na enhet är -5AKP, ---'5eZM och --5RB (mo
bil te's t- och kontrollstation) . Tilläggas kan att
aHa tre kör SAAB, varför ägare till tvåtakts
bilar på grund av avstörningssvårigheter
(Hl!) inte behöve r förskräckas inför tanken
att köra mobilt. Ingen extra avstörning behö
ver, på grund av mottagarens konstruktion,
utföras.
Till slut : lycka till med bygget, vi hörs på 2
•
m mobilt.

I ELFA:s nyutkomna EleO-katalog - sän
daramatöreI' erhåller den gratis - hittade vi
en ny trevlig sändare, lämplig för B-amatörer,
med tanke på de nya bestämmelserna som till
låter B-amatörer att köra äv en på 21 MHz.
EleO-sändare typ 723 har en kompakt
(bredd 21, höjd 16, djup 27 cm) och väl till
rättalagd design. Sändaren består av en 6eL6
eolpittoscillator för kristallstyrning. 80 m
kristall kan användas för 80 och 40 m samt
40 m-kristall för 40, 20, 15 och 10 m . Slut-ste
get består av rör 6DQ6B, går i kla·s s e , och
g er max. 60 W input vid 500 V anodspänning.
Kristallen kan ersättas direkt m ed VFO.
Nyckling sker i oscillator och slutsteg. Ut
gången är försedd med Pi-filter och nätdelen
är förs edd med GZ34 samt drosselingång.
På frontpan elen finns överst mätinstrument
för galler- eller allodström samt bredvid Pi
filtrets två kondensatorer. Längst ned till
vänste r funktionsomkopplare, instrumentom
kopplare, kristallhållare, oscillatorns avstäm
ningsratt och längst till höger bandväljare.
Dessutom finns en indikeringslampa som mar
kerar att nätspänningen är tillkopplad.
På baksidan finns koaxialkontakt för an
t enn, omkopplare för antennanpassning, nyc
kelj ac k, oktalplugg för antennrelä och even
tu ell yttre modulator och säkringshållare'. Sän
daren kan även anvä ndas för tel efoni med
yttre modulator t . ex. EleO 730 och då blir
sändarens max. effekt 50 W. Apparaten är för
117 V växelspänning och för 220 V behövs en
150 VA spartransformator. Antennrelä arbetar
även med 117 V. En mycket ingåend'e »punkt
för punkb>-beskrivning med instruktiva rit
ningar medföljer byggsatsen och vi är över
tygade om att även fullständiga >>novicen> kan
klara av montering och trimning.
Vi återkomer med presenta tion av bL a. mo
dulator 730 och 90 W sändare typ 720.
DATA:
Amatörband : 80, 40, 20, 15, 10 m.
E ffel,t.: 60 W CW; 50 W AM med yttre mod ul a tion .
Ut.lmlledans: 50-1000 oh m .
Rö r : 6CL6 osci ll a tor, 6DQ6 slulförstärk are , G Z21 lil,r,
Effektförbn.knlng : 150V A vid 117V, 50 H z.
DLme n sloner : 210 X 160 X 270 mm.
Vikt : c:a 7, 5 kg.
Pris : 385 :- (byg·gs a t s), 510 : - ( mon te r ad) .
L e ve rantör: Elfa .
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LINKMODULATOR I NY
VERSION
Bland de många olika modulationssystem
som man har att välja pa när det gäJBer mobi
la stationer, har på sistone ett visst intresse
för den gamla hed erliga anodskärmgallermo
leringen ökat. Detta intresse far ses mot bak
grunden ' av miniatyriserade komponenter,
läJmpliga och billiga transistorer samt den re
lativt enkla injusteringen.
Da insmyger sig enkla men mycket finurli
ga kopplingar alla baserade pa att göra
»bortglömda» system använd'b ara med mo
derna komponenter.
Till dessa hör utan tvekan nedanstaende
modulator som fanns publicerad i eQ dec. 1959
och som är så· pass originell att den borde prö
vas. Den amerikanska transistorn utbyttes mot
en Telefunken OD630/ 50 och de inledande för
söken gjordes med en redan färdig 5 W-sta
tion på 3620 Kc. Originalets data kopierades,
men det visade sig vid de kommande experi
menten att injusteringen var relativt kritisk.

-3 V

Kopplingen som sadan är en variant till den
saligt bortglömda loop- eller linkmodulatorn
och får väl i detta sammanhang namnet tran
sistorimpedansmodulator. Denna inkopplades
mellan antenniinkens »jordade» ände och jord
och genom a tt basens förspänning ändras i
takt med talet kommer så. inre motståndet att
variera hos transistorn och en amplitudmodu
lerad signal erhålles. För den rent praktiska
injusteringen väljer man en sådan basspän
ning på transistorn att hf-strömmen är unge
fär 4/ 5 av den ursprungliga antennströmmen.
d.v.s. utan transistor inkopplad.
Under försök ens gång har det emellertid vi
sat sig att moduleringsgraden ej kunnat fullt
utnyttjas då vid 30 % moduleringdistortion
tydligt kan ses på oscilloskop. R ent »lyssnings
mässigt» kunde mer mOd'ulering tolereras.
Kopplingen är så enkel att den bör kunna
prövas i alla falL Hur sedan detta skall göras
för pi-filterutgång m. m . hoppas däremot
-eRD att fa många uppslag på för komman
de QTe.
•
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Produktdetektorer

Ordet produktdetektor är ett exempel på det
slags nonsens som reklamfolk griper till för att
imponera på oss fåkunniga. De kan ju inte
gärna kalla det för vad det är -- en blandare
(eller heterodyndetektor om man så vill) -
för då är ju mystiken skingrad och vi får veta
vad det verkligen är fråga om!
Får diod-{)etektorn bara tillräckligt hög
beatoscillator-spänning är det nog svårt att
höra någon skillnad, vad slags produktdetektor
man än jämför med. Produktdetektorn har
dock vissa fördelar när det gäller cw- och ssb
mottagning och en rad olika kopplingar har
beskrivits i amllltörtidskr,i ,fterna under senare
år.
r RSGB Bulletin, aug. 61 beskriver G2DAF
i sin utmärkta ssb-spalt en koppling som han
föredrar att kalla balanserad heterodyndetek
tor (fig. 1). Fördelen me d denna koppling är
att både ingångssignalen och beato'Scillator
spänningen balanseras ut så att endast skill
nadsfrekvensen (dvs lågfrekvensen) finns över
belastningsmotståndet. Utbalanseringen är en
kel att utföra: Beatosoillator-spänning matas
in (men utan någon signal från mellanfrek
vensförstärkaren) och 5 kohm potentiometern
justeras så att minsta möjHga spänning erhål-

C i förra numrets lågfrekvensfilter
skall vara
0,0024
C=

(f i kHz)

f

les över 500 kohm potentiometern (rörvoltme
ter bör användas för indikeringen). Det är lätt
att modifiera denna koppling så att den även
kan användas för am-mottagning, se fig. 2.
ytterligare en balanserad demodulator be
skrives i ovannämnda spalt (fig. 3). För cw
och ssb fungerar den i princip på samma sätt
som en balanserad modulator. Vid am-mottag
ning lägges en positiv spänning på den ena
diodens katod så att denna blockeras. Den
andra dioden fungerar då som en vanlig enve
lop-detektor (beatoscillatorn är naturligtvis
frånkopplad) . Balanseringen utföres på sam
ma sätt som med detektorn i fig. 1.
Många produktdetektorer har den nackdelen
att de ger ganska liten lågfrekvensspänning
om intermodulationsdistortionen skall hå llas
så låg som möjligt. Crosby's triple-trioddetek
tor ger mindre än 100 mV och kräver därför
ofta ett extra stegs If-förstärkning. Med spe
ciella rör (gated beam- och bea.m deflection
rör) kan man åstadkomma produktdetektorer
som ger avsevärd förstärk'l1ing.

'
O

r en mottagare beskriven i QST maj 1960
använder W9Bry gated-beamröret 6BN6 som
produktdetektor (fig. 4) och anger följande
data för kopplingen : Vid en beatoscillator
spänning på 3--4 volt är förstärkningen ca 50
och benägenheten att fungera som likriktande
detektor är liten. Vid 0,3--0,7 volt signalspän
ning dämpas den alstrade lågfrekvensen ca 40
dB om beatosoillatorn kopplas från. En liten
olägenhet med 6BN6 är att det är något mik
rofoniskt och det är därför lämpligt att an
vända en rörhållare med fjädrande gummiupp
hängning.
Beam deflection -rören, 6BU8 och 7360 har
förekommit i en hel del beskrivningar. r Radio
och Television, jan. 62, finns en trevlig och in
tressant uppsats med titeln »Komplettera mot
.--r---=---+160V

s\Df~

t---r--4:::::: J?T=l

l
J

Fig.1,.

tagaren för ESB! » av B. Samuelsson där bl. a .
en produktdetektor med 7360 beskrives. Detta
rör, som konstruerats särskilt med tanke på
användning som balanserad modulator (ger
upp till 60 dB bärvågsdämpning) , behandlas
ingående i QST mars 1960. r CQ, aug. 1959, be
rätas om fördelarna med 6BU8 som balanserad
blandare och som produktdetektor.

Till sist en något ovanlig detektor som an
vändes i TMC:s ssb-adapter. Med en enkelom·
koppling tjänstgör den både till cwj ssb och am.
Kopplingsschemat, som återges i fig. 5, omfat
tar ocksså den efterföljande störningsbegrän
saren (en i schemat ej utritad sektion av SI
slår av:beatoscillatorn i am-läget). Begränsa
rens nivå bestämmes av kontaktpotentialen
som uppstår över motstånden på 2,2 Mohm och
är något mindre än 0,5 volt.

-
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Enkel elbug

VEl0r beskriver en synnerligen enkel el-bug
i QST nov. 1961. Den fordrar ett känsligt relä
med en växelkontakt, i övrigt inga dyra kom
ponenter (fig. 6) . Elbuggen fungerar på föl
jande sätt : När manipulatorn föres till »dib>
laddas C2 upp och samtidigt slår reläet till. r
och med att reläet sluter avbrytes uppladd
ningen av C2 och den urladdas genom reläspo
len och R l . När C2 urladdats så att reläström
men blir för liten slår reläet ifrån och en »ditt»
är färdig. Förloppet upprepas naturligtvis så
länge manipulatorn hålles kvar i »ditt-läget».
Med manipulatorn i »dah-läge» laddas både C j
och C2 upp (C 2 laddas upp genom dioden).
Förloppet sedan är detsamma som i »ditt-lä
get» bara med den skillnaden att reläet är slu
tet längre tid på grund av den högre kapaci
tansen. Med R l kan teckenhastigheten varie
ras från ca 50 teckenjmin och uppåt. Värdena
på C l och C 2 kan behöva justeras för att få
rätt förhållande mellan teckendelarnas längd.
Reläspolen bör ha ett motstånd av 10 kohm
eller mera, i annat fall måste kondensatorerna
göras tympligt stora.
•
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I decembernumret av QST publiceras varje
år två ranglistor över dx-jägare, den ena lis
tan gäller antalet körda (och med QSL bekräf
tade) länder oavsett trafiksätt, den andra gäl
ler enbart telefoni. Det svenska bidraget till
den första listan toppas av SM5LL med 292,
följd av SM3BIZ med 262 länder. Första SM
i telefoniJistan är SM3BIZ med 250 och tätt
följd av SM5LL med 249 länder. Vackra pres
tationer - väl värda en honnör! Det fordras
en hel del mera än hög effekt och en bra an
tenn för att åstadkomma sådana resultat, det
vore roligt om 5LL eller 3BIZ ville berätta lite
i QTC om hur man bär sig åt för att klättra
så högt upp i resultatlistorna.
_
nX-red.: S~[7ACB, Gillis SlenvaU
!{öpenhamnsvllgen 47 A, Mabnö V
Konditionerna på de högre banden har under
december och januari varit mycket dåliga
mestadels och det betyder ju också att dx-ny
heterna blir sparsamma. Våren kommer väl
att medföra betydligt battre förhållanden på
14 och i någon mån också på 21 och jag hop
pas att spalten då kan innehålla lite mera mat
nyttigt material.

AFRIKA
I QTC okt. 61 gavs en prefixlista för denna
världsdel. På några punkter har den redan
hunnit bli både inaktuell och felaktig. Följan
de ändringar och tillägg måste göras:
TJ
Cameroon
TY2
Dahomey
XT2
övre Volta
5H3
Tanganyika
5T5
Mauretanien
5V
Togo

Tips mot korsmodulation

deltagare:

OE2JG/P
130 p,
OE2BMtp
110 "
DL0SZ
62 »
DJ5LZ
52»
För n:te ågngen: Sänd aktIvitetstestens loggar till -FJ

SM5CN. Janne, har slint in nedanstående pentodbJ an
dare tör 144 Mc lwnvertern. SM5ARU har med gott re
sultat prövat kopplingen .

och inte till -MN!

SAKS

Konlmentarer:

5LE
5BSZ

MF
0Q.J

-----t

20k

~+

Hörde 6CNP och 4KL. Nu QRG 144,63.
Dåliga
stund.

conds,

men

hörde

7ZN

starkt

en

kort

QRG 144,105,
Konds relativt bra men QSB, Hörde 7ZN och
5CMM,
Bra lokalaktivitet. För mänga omkring 144,45,
50T
Hörne OSCAR 1 40 gånger innan den tog slut den
6PU
31/12,
5CJF Konds bra , hörde 6NQ, 5RK, 5CMM, 5AEZ.
5CMM Konds inget vidare men hörde 6PF 569,
5DIA Min första test. QRG 144,17 och 144 ,29, TX
5AEZ
5CPD

1000
33
k

watt.

Min [örsta test, och med hänsyn härtill hyggligt

5RK

resultat.

5CHV
5AII

Min QRG under kommande tester blir

144,58. I övrigt 144,32 och 145.13, TX 50 W RX
EI[a-conv, och GPR-90. Ant 4 el. QTH Södertälje,
Hörde 7ZN och 4KL.
Hörde 5BRD, 5AKH, 5RI< och 5CAP,
Fick

tillståndsbeviset kl.

13 testctagen

~

(Det var

nära -5FJ). Transceiver Heathkit HW20 (QRG =

DL3Y BA söker partner för MS-sked
Fritz skriver, att h an vill ha kontakt med SM-hams
med utrustning och intresse [ör MS. Hans egen sto har

800 watt till en 4S-elementare på 144 och 200 watt på
435 Mc,

? -5FJ).

Condx goda I början men stark QSB. Senare säm
re condx. Gladde mig mycket åt första direkt QSO
med 7ZN, Hörde 5BDQ, 5AEZ, 6BEZ, 6CPU, 5RK
och 5BSZ.
5RBD Skall bygga om TX [ör bättre CW,
QRG nu ändrad till 145,10 och 145,50, reserv
ÖUS
114.005 och 144,70.
QRG 115,22.
5HG
5COY QRG 145,01.
5CZQ Ett försök att åter göra Nyköping hört på 2 m,
QRG? TX 75 W RX BC 454 + Elfa con\',
6CSY Hörde 4KL, 7ZN, 7BLO och OZlEP.
5AGM QRG 145,SO, Lyssna till 146.
7YO
Hörde 5SI, 7BOL, 6BTT och 5FJ.
5CZD QRG 144,55,
6CZV Hörde 7ZN, 6BTT, 6CNT, QRG 144.02 och 114,34,
1KL

ASIEN
USSR zon 19. UA0BP:s ssb-expedition till
zon 19 blev ingen succe på grund av miserabla
konditioner. 584 QSO: n med 65 länder avver
kades och av dessa endast 40 med Europa. Två
SM-amatörer kom i alla fall ett steg närmare
ssb-WAZ,
Neapel. 9N1MM, amerikansk missionär
Katmandu, är i gång sporadiskt och tidigt på
morgnarna med am omkring 14200. (Uppgif
ten från EP2BE).
AMERIKA
Cayman Islands. Fram till mitten av mars
kommer VP5BP att vara igång med am och
ssb. Det är inte fråga om någon ny dx-pedition
utan en semestertripp för Noel (som är kana
densare med stationssigaalen VE3CJ) och man
kan kanske därför inte räkna med någon våld
sam aktivitet. Noel har i varje fall för avsikt
att delta i the ARRL DX Con test.
Guatemala. TG9GZ, som är dansk och heter
J0rn, är angelägen om att få QSO: n med
Skandinavien. Han kör ssb på 14 (vanligen
14270-80) med Collins S-line och TH4-beam
och är igång omkring 13z. Hans adress: Box
115, Gautemala City. (Uppgiften från SM5CO).

Utländska
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u]{V-red.: SMIIMN. K.-E. Nord. Abborrväg. 4. IJnköplng.
Bltr. red.: SM5FJ. Bengt Brolin, Taborsbergsvligen H,
Norrköping.

Den tyska inbjudan att delta i deras n y startade aktivi

tetstest, som frän vår sida besvarades med en likn ande
inbjudan till DL och DJ att delta i var »ga mla» akU vi

Aktivitetstesten

SM-gänget med betydligt blygsammare antal pinnar, Det

mor, sen

77

72

69
69
62
60
60
60
59
58
55
55
52
51

Sen log,::- :

SM6CFO

30

vars regler finns på annat

Celebert besök

men hoppas. att ätminstone några av huvudstadens UKV
hams fick en pratstund på hotell Malmen med den sym
patiske och kunnrjge Pierre .

DL-DL. under det att vi utgick från att det

,Januariomgängen

48
45
45
43
38
38
37
33
33
32
24
23
21
20
15
13
13
12
4

U K7 marstest
Glöm inte bort denna test,
ställe i tidningen.

tetstest, har kanske tOlkats något Olika i våra båda län
der, Tyskarna har räknat poäng för alla slags qso:n, allt

all först kommer en rad tyskar med skyhöga poängsum

SM5BIU
SM5CHV
SM 5A II
SM4KL
SM5BRD
SM5US
SM5HG
SM5CDE
SM6CSO
SM5COY
SM5CZQ
SM6CSY
SM5AGM
SM6CJJ
SM7YO
SM5CZD
SM5FF
SM6CZV
SM4CYY

Marklstr, 64
Box 191
Deutsch land

januari. Jag hade tyvärr inte tillfälle att fa träffa honom

endast skulle vara DLjDJ--'SM som räknades, I annat
fall skulle ju säkert varje månadsomgång fä till resultat,

131
115
103
102
83
80

Herrn Fritz Herbst, DL3YBA
BlIr,t:dorf/ Han.

Monsieur Pierre PIlOn, F9ND , (ra nsk VHF :Manager och
vice president i REF gästade Stockholm under en vecka i

Det tyska deltagandet i aktivitetstesten

så även

SM5BDQ
SM7ZN
SMOFJ
SM5LE
SM6PF
SM5BSZ
SM5AEZ
S1l5CPD
SM50T
SM5BWC
SM6PU
SM5CJF
SM5CHH
SM5CMM
SM5AZG
SM5TC
SM7BLO
SM5DIA
SM5RK
SM5CPU

Adressen är

ingenting och slutligen det gamla

beprövade

VH F -konferensen i Turin
Den 13-15 okt. 1961 samm anträdde VHF Man agers I
Turin för sin årliga överläggning.

I,an ju knappast vara syftet med en svenSii; aktivitetstest.
Tyskarna kommer därför all meddelas dessa synpunk
ter, som jag hoppas inte -FJ Och -MN är ensamma om.

Närvarande: DL3FM (ordf), G2AIW (sekr), HB9RG,
PA0QC, LX1JW, ON4TQ. EA3JB, YU2HK, IlXD, OE6AP,
F9ND, Observatörer: IlCNO, IlZCT, IlAPV, 11-10217,
EA3HS, G2AIW representerade dessutom EDR.

Debatthörnan
SM5BDQ. Thord , vill säga ett san ningens ord:

lorad arbetsförtjänst (uppehället bjöd italienska amatör
förbundet pä, flott nog).

,> Personligen Skulle jag Vilja be att fä lägga fram en
synpunkt som gäller våra sta tioner och deras modulation.
Ska vi komma överens om att ta fram vetandet då det
gäller en stations modulationsgrad. Under den sista tes
ten fick man höra de mest hemska saker ifråga om splat
ter och övermodulation. Distortion befrämjar inte läsbar
heten. Det vet vi ju. Och det berodde inte på stor signa I

I det följande återges endast i sammandrag protokolls
punl<terna.

styrka.
Det vore bra om stationerna

trimmades och

testades

före testen (för det finns gott om tid mellan testerna) ,
sä slipper vi prata så mycket olämpliga saker med och
om varandra.
Boys! Tänk om vi dessutom skulle försök a visa Ute
hö vlighet även på 2 mtr! Det finns mänga som lyssnar.»

Från de nord iska länderna fanns sålunda Ingen med .
vilket åtminstone för min egen dej berodde på att jag
inte hade råd a tt kosta pa mig resan och en veckas för

1.

Field Days pli. U]{V. Allmän InformatIonsdebatt.

Pr\. har sln FD första veckoslutet i juli med max. 5 W,
DL i augusti . Endast batteridrivna stns. vilket även gäl
ler [ör G-land , Myndigheterna i EA och I medger inte sä
dan form av a matörradio.
2. VHF-dll)lom. Även här allmän info. Man enades om
att varje VHF Manager bör kunna få checka sina lands
mäns verifikationer vid ansö}<an o,m utländskt diplom.

PA, G, OE, I, EA och YU anmälde. att man hade spe
ciella VHF-diplom, SM had e tidigare anmält sitt WASM
144.
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Amatör-TV. De flesta stns finns i G-land, där man

var, att man först
med »månstuds».

borde koncentrera sig på försöken

bildat en särskild klubb. BATC. för ändamålet. Dessutom
är en DL och tre PA qrv. LInjestandarden är splittrad pä
625. 405 och 312 linjer. Man bes löt rekommendera nya
stns att använda 625 eller 312 linjer samt horIsontalpo
larisa tion pä 435 Mc. G. som häller fast vid 405 linjer.

18. SP vilie ha måndagar kl. 2000-2400 GMT som
gemensamma aktIvitetskvällar inom Region r. Uppslaget
ansägs gott men inget beslut fattades.
19. QRA Locator. Det beslöts alt fr. o. m. 1962 års

lade ner sin röst.

stora Region I test blir qth-angivelse enligt denna metod

4. 70 cm bandet. Franska myndigheterna har förbju
dit sina amatörer att köra 433-435 om dkrigenom qrm

obligatoriSk. Sälunda skall angivelse n sändas tillsam
mans med den ordinarie koden t. ex. 579001 EH67E. Den
na metod har bäde förespräkare och motständare bland
VHF Managers. Jag har väntat på den av OK-land ut

uppkommer

fö r

andra tjänster.

Även andra länder rap

porterade ytterligare inskränkningar.

432-434 förklara

des vara »dx-band ».

5. Tester. Efter en livlig diskussion med mänga för
Slag beslöts enhälligt . att sista veckoslutet i maj köra
»Region I UHF Con te st » för 70 och 24 cm. -banden med
tills vidare samma regler som [ör stora testen i septem
ber. Såvitt jag förstår. skulle denna test bli nationell.
Beträffande stora testen i september beslöts med 9 rös
ter mot 2 att ätergå till U tlm. testtid. dvs. kl. 1800
GMT lördag-kl. 1800 GMT söndag.
6. VHF-fyrar. Allmän info. DL0UH (Mulheim-Ruhr)
kommer på 432 Mc. DL0SZ n,IUnehen) igång pä 432,008
(?), DL0SG på 144 dygnet runt, GB3VHF (Wrotham
Kent) dygnet runt med beamen mot N. PA, F och I inga
fyrar. OZ7IGY fortfarande igång, EA3VHF (Barcelona)
på gång Ilksom EA6VHF (Mallorca). Vär blivande
SM4UKV tidigare rapporterad.
7. Project Oscar. Allmän diskussion.
8. El\IE
(män,,,,böjnlng).
Det
rapporterades.
att
HB9RG och DJ3ENA/DL9GU arbetar med detta projekt
på. ren amatörbasis Inom 24-cm-bandet. De första försö

ken startade i september - 61 och gav nil. DL3FM:s sto
ra prOjekt på 24 cm stöds som bekant aven vetenskaplig
institution och är därför inte ett rent amatörprojekt. En

grupp i G och en I OK arbetar med EME.
9. Bandplaner. Inga nyheter rapporterade. G och F är
fortfarande de enda som tillämpar systemet. ON övervä
ger en frivillig zonindelning för att minska qrm på VHF.
10. Anropsfrel(venser och fasta frekvenser. Väckt av

EDR. Ansägs endast ha nationellt intresse. ON använder
144,490 som anropsfrekvens.
11. Användning av vto på. 144. Väckt av EDR. som
inte önskade att vfo anvä.nds pä 144 på samma sätt som

på »Iångvägsbanden ». DL rapporterade, att man där en
dast anv!lnder vfo för att päkaJla motstatIonens upp
märksamhet, varefter man ätergår till sin ordinarie xtal
frekvens . F ansåg, att man inte kan komma till några
gemensamma regler i denna fråga. I G-land har opera
tors uppmanats att hålla sig till sina x t al kana ler inom
ramen för den lokala band planen . HB sade sig inte vara
emot användning av vfo på 144 men vilie inte vara med
om en nollsvävning på motstationens qrg. Man enades om

att därest vfo används bör det endast ske för att ropa
upp en stn,
frekvenser.

varefter

qso :et

genom.törs

på

»ordinarle»

11. Användning av hela bandet· 144-146. Rappo rterades
att flera länder inte utnyttjar 145-146. Är bl. a. fallet
med EA (utom Bilbao-omrädet). Är en farlig underlåten
hetssynd. som kan fä. allvarliga konsekvenser vid nästa
ITU-konfere!1s.
13. Info om meteorskurar. För den intresserade finns

bl. a. mänadsuppgifterna frän jonosfärinstitutet i LIndau
samt

uppgifter

i

astronomiska

tidskrifter

och

MS,

rekommenderade RE användningen av bandspelare.

LX önskade mer publicitet om MS.
14. Dlslansrekord på. VHF. Rutinen bör vara den. att
rekordet anmäls till respektive VHF Manager, som i sin
tur rapporterar till kommitt~ns sekreterare (G2AIW).

Distansen skall mätas enligt storcirkelkarta. EI2W har
åtagit sig att hälla en aktuell lista över distansrekord.
15. TrafIksätt på. VHF'. Mer propaganda för cw ön
skades. Esb rapporterades inte vara något problem på
mottagarsidan. Xtalkonverter plus en selektiv och stabil
rx har ju de flesta nuförtiden, och det är allt som be
hövs.
16. i\laratontestcr. De flesta länder rapporterade att
intresset syntes vara dalande för tester som sträcker sig
över längre perioder. Undantag finns dock (bl. a. vår ak
tivitetstest för vilken intresset tvärtom öl{as).

17. Transatlant.lska försök på. 144. En arbetsgrupp be
stående av DL och HB är villiga att ta fram ett pa på
3--4 kW, om sked med W kan ordnas. Utsikterna att tro

posfärvägen fä fram signaler pä 144 över Atlanten be
dömdes dock som mycket små.

Den allmänna meningen

PREFIXLISTA
1962

lovade europakartan med Inlagt rutnät innan orientering
om systemet ges 1 spalten, men eftersom den uteblivit,

får jag väl försöka tot a till någon själv. sä att vi kan
lojalt följa rekommendationen vid höstens Region I test.

U KV testkalender 1962
Mars
Maj

3-4
5- 6

Juni

16-17
7-8
21-22
1-2

Juli

Juli
Sept.

Dessutom

UK7 mars test.
SSA nordiska test.
Subreglonala tester inom Region
2 m klubbens Field Days.

r.

Subregionala tester inom Region 1.

UK7 Field Days.
Region I stora test.

aktivitetstesten

1.

tisdagen

varje

månad

(kommer att ändras till 1. och 3. tisdagen varje månad
antingen från 1.7.62 eller 1.1.63).

Resultat från U K7 jultest 1961
21552 poäng
1. OZ8EDR 55545 poäng
6. SM7BE
11712
2. OZ5AB
51000
7. OZ3NH
»
3. OZ90R
8. OZ8BO
10476
35486
9312
4. OZ7HJ
29060
9. OZ3JN
»
8556
5. OZ2AF
21660
»
10. OZ6AF
Inalles 33 deltagare. Utöver dessa j nkorn även 4 st.
kontrolloggar.
UK7 testl,ommltle

Aktiva 144 Mc-stns i Linköping
Ingen lär ju vara profet i sin egen hemstad . I många
herrans är har -MN varit i det närmaste ensam om att

köra UKV här i stan. Nu har jag varit qrt ett bra tag
till följd a v ombyggnad och en mängd uppdrag som tagit
hårt pä fritiden (hoppas dock bl! qrv snart igen). Under
tiden har emellertid tillväxten på 144 blommat upp på ett
glädjande sätt. SM5CAX. Lasse. har gjort följande sam
manstä.llning.

Si\l5CDR QRG 144.25 Elfa eonv. ECC85 RX R1155 El fn
exe. P A 832 A Anodmodulation input 25 WAnt 4
el yagi.

SM5CDU QRG 144.45 Elfa COIlV. ECC85 RX BC-pyts
PA 832 A Anodmodulation input 20 W Ant Halo.
Si\l5CAX QRG 144 ,33 Elfa eonv. ECC85 RX BC34 8 PA
2E26 Skärmg.modulation input 7 WAnt 4 el yagi.
SM7BGY/5 QRG 144,55 Elfa conv. E88CC RX BC348 PA
QQE03/12 Anodmodulation input 8 WAnt 4 el yagi.
SMI5AVS QRG 144,48 Hemb. conv. RX BC348 PA QQE
06/40 Skärmg.modulatton inp,ut 50 WAnt 4 el.
S~l5ADZ QRG 144,72 Hemb. eonv. 417A RX Super PA
QQE 04/20 Anodmodulation input 35W Ant. 16 el.

böcker

jämte QST. Därtill ger OE1WJ ut en lista som ansägs
mer tillförlitlig än den i QST. Beträffande tekniken v id
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VI( 7
Marstestens regler återfinnes
på sidan 94.

WBCN
South African Radio League, som utger di
plomet WBCN (Worked British Common
wealth of Nations), har beslutat att detta bara
skall utdelas för kontakter före den 31 maj
1962. Orsaken är att Sydafrika som bekant
brutit sig ut ur Brittiska Samväldet och nu
mera är republik.
-QSL som användes vid ansökan måste följ
aktligen vara försedda med tydliga datuman
givelser. Reglerna för diplomet finns i SSA: s
diplombok .
-OKJ

AC3 ..... ... , ....... , . .. .... Slkklm
AC4 .................. . ....... Tibet
AC5 ........................ Bhutan
AP ............•..... East Pakistan
A.P .................. West Pakistan
BV ............. , ....... . .. Formosa
BY .. ....................... . China
C9 . ............ ......... Manchuria
CE ....... .. ...... ............. Chile
CE9AA-AM. KC4, LU-Z. VK0
VP8, ZL5, etc.......... . Antaretica
CE9 . . ......... ......
(SO. VP8)
CE0A ................ Raster Island
CE0Z .. Juan Fernandez Archipelago
CM. CO ..... . .. .............. Cuba
CN2. CN8. CN9 .. . ......... Moroeeo
CP ................. ........ . Bollvia
CR4 ...... ... ... Cape Verde ISlands
CR5 .... .. . ..... Portuguese Guinea
CR5 . .. ..•..... . Prineipe. Sao Thome
CR6 ....... ... .. ....... .. ... Angola
CR7 ... . . . . . . . . . . . . . . . Mozambique
CRS ............ . ... ... . Damao , Diu
CRS ............................ ~a
CR9 ........ . ............... Maeau
CR10 ....... .. ... Portuguese Timor
CT1 .....•.... • ........... Portugal
CT2 ...... .. . . ..... . ...... . . A zo res
CT3 ................ Madeira Islands
CX ........................ Uruguay
DJ, DL, DM .............. Germany
DU .............. Phillpplne Islands
EA .......................... Spaln
EA6 ................ Balearic Islands
EA8 .........•...... Canary Islands
EA9 ......... . .................. Ifni
EA9 ....• • . . ............ Rio de Oro
EA9 ......... . ...... Spanlsh Morocco
EA0 .... • ........... Spanish Guinea

HC8 ........ • ..... Galapagos Islands
HE .................... Lleehtenstein
HH ......•................... Hait!
HI ..... • . ... . ... Dominican Republic
HK ....... .. ............. Colombla
HK0 .... ,............... Bajo Nuevo
HK0 ...................... Malpelo
HK0 ......... . ..... . .... San Andres
and Prov1dencia

lIM, HL ...................... Korea
HP ........... . . ...... . ... . Panama
HR ...................... Honduras
HS ......... ........ . ...... Thailand
HY ................... . VatJean City
HZ . ................... Saudl Arabia
H . IT1 ....... ..... . ........... Italy
ISl ...... ..... . .. . .. ....... Sardinia
JA. KA .... ...... .. ... .. ..... Japan
JT1 ...................... Mongolla
Jy .. ... ... ....... ... .. ...
Jordan
JZ0 ........ Netherlands New Guinea
KA
............... (Se JA)
KA0. KG<lI , Bonin & Volcano Islands
KB6
Baker. Howiand & American
Phoenix Islands

KC4
. . . . . . . . . . . . . .. (Se CE9 VP8)
KC4 ................ Navassa Island
KC6
Eastern CarolIne Islands
KC6 .... .... Western CarolIne Islands
KG1
............... (Se OX)
KG1
.. '" Guantanamo Bay
KG6 ... ....•............ Marcus Is.
KG6
. . . . . . . . . . . .. Marlana Islands
KG61 .................... (Se KA0)
KH6 .... . . . . . .. ........... Kure Is.
KJ6 ................ Johnston Island
KM6 ... . ............ Mldway Islands
KP4
.. . ...... . ..... Puerto Rico
KP6 .. Paimyra Group. Jarvis Island
KR6 ...... . ......... Ryukyu Islands
KS4 .. Serrana Bank & Boneador Cay
KS4 .................. Swan Islands

El ......... . .... Republic of Ireland
EL ........................ Llberia
EP, EQ ........................ Iran
ET2 .......•.... . ....•...... Eritrea KS6 .............. American Samoa
ET3 ............. . . . .. . ... Ethiopia KV4 ....... ,. ....... Virgin Islands
F .......................... France KW6 .................. Wake Island
~
........................ Mpili KX6 ......... .. . .... Marshall Islands
FB8 Amsterdam & St. Paul Islands KZ5 ......... , ..... ..... Canal Zone
FE8 ................ Comoro Islands LA
.•... . . , ..... Jan ~{ayen
FE8 . . ............ Kerguelen Islands LA ......... ... ......... .. . Nor\vay
FE8 ................ Tromelin Island LA ............ . . ........ .. Sval bard
FC <ej offiCiell) ............ Corsiea LU ....... ........ .. ..... Argentina
FG7 .................... Guadeloupe LU-Z ..... ... .. . ... .. (Se CE9. VP8)
FK8 ................ New Caledonia LX ........ ... . .... . ... Luxembourg
FL8 .............. French Somaliland LZ ....... . . . .... ......... Bulgarla
FM7 .................... Martinique M1 ..... . .. ...... . ..... San Marlno
F08 .............. ClIpperton Island MP4
. . .. . . . .. Bahreln Island
F08 ..... . .. ........ Freneh Oeeanla MP4 .... . ... .... . ............. Qatar
FP8
St. Pierre & Miquelon Islands MP4 . ..... ....... ..... Truelal Oroan
FR7 ................ Reunion Island OA ............••....... .. ..... Peru
FS7 ................. . Saint Martin OD5 ..... ,. ... . . . ........ . Lebanon
FU8. YJ1 .. ......... New Hebrldes OE ..... ... ...... .......... Austria
FW8 . . ...... Wallis & Futuna Islands OH ..... . ................ .
Finland
FY7 .......... French Guiana & Inini OH0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. Åland Islands
G .... ..... ..... ............ England OK ..............•.
CzechoslOVakia
GC ............. .. . Channel Islands ON4 ............. ....... .
Belgium
GD ...... . . . .......... . Isle of Man OX, KG1 ..... . . . . ....... Greeni an d
GI ................ Northern Ireland OY ........... . ............ Faeroes
GM ........ . . . , ............ Scotland OZ ................... ... .. Denmark
GW . ....... .. .... ............ Wales PA0, PIl .............. Netherlands
HA ..... ................... Hungary pJ ........ Netherlands West Indies
HB ... . . . . . _ • • . . . • . • . .. Switzerland PJ2M ................ Sint Maarten
HC . . ...................... Eucador PX ........................ Andorra

PY
............ Brazll
PY0
. . . . . .. Fernando de Noronha
PY0 .... Trlndade & Martim Vaz Is.
PZ1 ............ Netherlands Guiana
SL, SM ...... . . ......... . .. Sweden
SP ............... ... . .. ..... Poiand
ST2 ................. . .. ...... Sudan
SU ...... . ...... .. . . . ..... ... Egypt
SV ... ... . .. ... .... . . . .. . .... Crete
SV ....... ,...... .... . . . . Dodeeanese
SV ..................... ..... Greece
TA .. . .. .... . .... .... . ....... Turkey
TF .....................
Iceland
TG ..... .. ...... .. ... .... Gautemala
TI .... . . .. . . ............ Costa Rlca
TI9 .. . .•..... .... . ..... Cocos Island
TJ ..... . . ....... ......
Cameroons.
TL ....... . .... Central Afriean Rep.
TN .... .. ,....
Congo Rep.
TR
. . . . . . . . . . . . . .. Gabon Rep .
TT ......... . . . .. . ....... Chad Rep.
TU ........ . .. .. .... ... Ivory Coast
TY ................ .. Dahomey Rep.
TZ ...................
Mall Rep.
UAl-6, UN1 ...... European Russlan
SOCialist Federated Sovlet Republic
UAl .............. Franz Josef Land
UA2 .................... Kallnlngrad
UA9, 0 .... Asiatic Russlan S.F. S. R.
UB5 ........................ Ukralne
UC2 .......... White Husslan S.S.R.
UD6 ...... . ............ . Azerbaijan
UF6 ... ,................. . .. Georgia
UG6 ..... . ... . . . .......... Armenia
UH8 ...... . . . . . .... . .. .
Turkornan
UI8 .......... . ..•.......
. .. Uzbek
UJ8 ........ . ... . . , ....
Tadzhlk
UL7 ..... .. .......... .. ..
Kazakh
UM8 ........... . .......... .. Kirghlz
U05 ........ . ........... . . Moldavia
UP2 ..... . ...... . . .. ...... Lithuania
UQ2 . . ......... . ...
Latvia
UR2
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Estonia
VK ...... Australia (Inkl. Tasmanlal
VK .............. Lord Howe Island
VK .................. Willis Islands
VK9
.. .. . . . . . ...... Christmas Is.
VK9 . . . . . . . . . . . . . . . .. Coeos Island
VK9 .......... .• ...... Nauru Island
VK9
. . . . . . . . . .. Norfolk Island
VK9
........... Papua Territory
VK9 ........ Territory of New Guinea
VK0 .. . . . . . . . . . . . .. (Se CE9. VP8l
VK0
. . . . . . . . . .. Heard Island
VK0 .............. Maequarie Island
VP1 .......... . ... Bri tish Hond uras
VP2 ... .. ................. Anguilla
VP2 .............. Antigua, Barbuda
VP2 . .... ..... British Virgin Islands
VP2
. . . . . . . . . . . . . .. Dorniniea
VP2 ........ Granada & Dependencies
VP2 ...•................

Montserrat

VP2
VP2
VP2
VP3
VP4

................ St. Kitts, Nevis
...................... St. Lucia
.... St. Vincent & Dependencies
................ British Guiana
.... .. ...... Trinldad & Tobago

VP5

. . . . . . . . . .. Cayrnan Is.

VP5 ...................... Jamaica
VP5 ........ Turks & Caicos Islands
VP6
. . . . . . . . . . . .. Barbados
VP7
......... Baharoa Islands
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VPS
VP8
VPS,
VP8,
VP8,
VP8,
VP9
VQl
VQ2
VQ3

... ....... . . .... (Se eE9, VP8)
Falkiand Islands
LU -Z .... South Georgia Islands
LU-Z .. .. South Orkney Islands
LU-Z .. South Sandwich Isla nds
LU-Z, CE9AN-AZ
South Shetla nd Islands
.............. Bermuda Islands
Zanzibar
Northem Rh od esia
. " Tanganyika Territory

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

V~

K~ n

VQ5
' " Uganda
VQ8 ... .... . . . • .. Cargados Carajos
VQ8 .... ... ....... .. Chagos Islands
VQ8

VQS
VQ9
VRl
VRl
VR2
VR3
VR4
VR5
VR6
VISl
VS4
VS5
VS6
VS9
VS9
VS9
VS9
VU

VU
..................
India
VU .. .. ... . .. . . .. Laccad ive Islands
XE, XF .. . ... . ............. Mexico
XE4 ...... ... •...... RevIIIa Gigedo
XT2 ......... .. ...... . Voltale Rep.
)(';\'S .... .............. . ...... Laos
XZ2 .. ... ..... . .. ... ....... . Burm a
YA .... . . .. . .... . ...... Afghanistan
Yl
. . ....•...... '
Iraq
yJ
.. .. .... " .. " ... (Se FUSl
YK
.. . ... . . .. ..... Syria
YN, YN0 ................ Nicaragu ~
YO

.... . .

o '

• •

• •

•

•

• ••

Roumania

YS
.. .. . . . . . . .. Salvador
YU ........... . ...... ... . Yugoslav ia
......... .. ........... M au ritius YV .... • .. . . ... ...... .. .. Vene zuela
. ......•..... Aves Island
... ....... ... ... Rodriguez Isl a nd YV0 ...
... .. SeycheJles ZA .. . . ....... . . . ... . ..... . Albania
British Phoen ix Islands ZBl
. . . . . . . . . . .. .. . .
1.Ialta
. Gibraltar
... Gilbert & Elllce Islands ZB2
Cyprus
& Ocean Island ZC4 .... .. . ........
Fijl Islands ZC5 ..... .... .. British North Bomeo
Palestine
.. Falming & Chris tmas Islands ZC6 ... .. . . . . . . .
.. .... ...... . ... Solomon Islands
. ....... ... .. Tonga Island s ZDl
. . . . . . . .. Sierra Leone
... .. .. . ...
Pitcalrn Island ZD2 .... .. ... . .... ...... .... Nigeria
... . .. ... . .. . . ...
Singapore ZD3
Gambia
.. . . ..... "
N)'asaland
. . . . . . . . .. . . . . . .
Sarawa k ZD6
....... . . . . . .........
Brunel ZD7 . . .. .... . .. . .. ...... Sl. Hel e n a
. . . . . . .• . . • .. . . .. Hong Kong ZD8 . .. . .. . . . .. .. . . . Ascen Sion Island
.... ... ..... . .
Aden & Socotra ZD9 ........ . ... Tristan d a Cunha &
Gough Islands
Kam a r a n Is.
. ..........
Maldlve Islands ZE .............. Southem Rhodesia
.. .. .. .. ..
Cook Islands
....... Sulta nate of Oman ZKl
. . Andaman and N icobar Islands ZKl .... ..... . .. .... Manihiki Islands

t Ör

e J'

ZK2
..........
. . ..... Niue
ZL
Auckland Is. & Campb ell Is.
ZL .... .
. . . . . . . . Chatham Islands
ZL .....
Kermadee Islands
ZL . .. .... . . .. . . . ...... New Zealand
ZL5
'" ... . . .. .... (Se CE9, VPSl
ZM6 .. ' . . . . . . . . . .. BrItish Samoa
ZM7 ... ..... Tokelau ( Union) Islands
ZP ...
. . . . . . . . . . . .. Paraguay
ZSl. 2. 4, 5, 6 Union of South A frica
ZS2 Prince Edward & },.{a rion Island s
ZS3
. . . . . . . .. Southwest Africa
ZS7
. . . . . . . . . . . . . . . .. S waziland
ZS8
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Basutoland
ZS9 . . . . . . . . . . . . . . . .. Bechuan a land
3A ...... ,. .. . .. . . ..... .
Mon aco
3VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuni s la
4S7 .... . .... . ......
Ceylon
4Wl
.. . ... . . .. ..
Yemen
4X4
.. .... . . ...
Israel
5A ..... . . ... . . . . ...
Libya
5N2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NigerIa
5R8
.... . ...... Malagasy Rep.
5T ... .. .. . . . . . . . .. .
M a uritanla
5U7 . . .. . . . . . . . . .. . . . .. Niger Rep.
6W8 ...... .. .. . . ...... Sen agel Rep.
602 .. ..... ..... ...... . . Somali Rep.
9K3 ..... . . ..... Kuwait/Saudi A ra bIa
Neutral Zone
9M2 ...... . .... .... ...... . . Malaya
9Nl ... . .... . .... . . ........ Neapel
9Q5
. . . . . . . . . . .. Rep. of the Congo
9U5 ............... Ruanda-Urundi
A Id a bra Islands

En transistorsändare
Av SM2BHX, Sören Ohlsson, Punkthus A, Strömnäs, PITEÅ.

Referens : Texas Inst. Incorp.: Application notes March 1961.

Allmänt
Sändaren lämnar en uteffekt av cirka 20
watt, vid en driveffekt till slutsteget av 2 watt.
TX: en kan anslutas direkt till en 12 volts bil
ackumulator (bra för mobila hams). Genom sin
enkla uppbyggnad torde inga större svårighe
ter uppstå för någon om nödig hänsyn tages till
att det är transistorer som det arbetas med,
alltså spänningsförande lödkolvar och så kalla
de amatördata är ej lämpliga här. Man måste
tillse när sändaren är »körklar» att antingen

L4

L3

R~
7: 15 c1

o

RL
500"

~
]C?

csr 5;

konstbelastning eller antenn är ansluten till
p A. Om ej, kan växelspänningen på kollek
torn få otillåtna värden och genomslag ske i
baskollektorskiktet, vilket ögonblickligen för
stör transistorn.
Kristallosci Ilatorn
Denna består aven germaniumtransistor
2N1907 vilken ger erforderlig driveffekt (2W)
till slutsteget. Om mÖjligt bör tillses att den
statiska strömförstärkningsfaktorn hFE bör
vara så hög som möjligt, detta för att inga ev.
problem med drivningen till P A-steget skall
uppstå. Parallellresonanskretsen L1-C1 av
stämes till kristallens arbetsfrekvens. Oscilla
torn är anpassad till ingångsimpedansen hos
slutsteget genom en tappning mitt på spolen
L1, från denna induktivt till L2 återkopplas en
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del av spänningen och går till basen via kri
stallen. Aven kretsen L1C2 avstämmes till
xtalfrekvensen och kopplingen L1-L2 och
val'vtalsomsättningen dimensioneras så att
oscillatorn ej belastas för mycket. Spolarna
»dippas» in med de angivna kapacitanserna.
Slutsteget
Detta består av två parallellkopplade germa
niumtransistorer av samma typ som i oscilla
torn (2N1907) och ger vid 12 volt Vcc en out
pot av ca 20 watt.
Ett problem vid konstruktion av transistori
serade slutsteg är den låga utgångsimpedan
sen RL som erhålles enligt:
(12)2
Vcc 2
7 ohm
RL =
2Po
20
Vcc = Batterispänningen i volt.
Po = Effekten i W från en transistor.
Denna låga impedans skall sedan anpassas
till antennens matningsimpedans Ro vilket i
princip kan ske på flera sätt. Väljes metoden
med pi-filter, inträder ett nytt problem i sam
manhanget, nämligen övertonsutstrålningen
vil'ken hänger ihop med Q-värdet (godhetsta
let) hos tankkretsen.
Ett enkelt pi-filter är ej tillfylles här då Q
för ett sådant endast blir:
Q =

(~~) %

Antages antennens matningsimpedans vara
låg (ex. vissa mobil ant) t. ex. 5 Ohm, blir
Q

= (2..)
%
5

~

=

1,2

vilket är att betrakta som ett för lågt värde
med tanke på ovanstående. Man kan då lämp
ligen använda ett dubbelt pi-filter (se fig.) där
som synes en mellantransformering av impe

+

=

dansen sker innan antennimpedansen Ro
5
ohm erhålles. På detta sätt erhålles en accep
tabel undertryckning av övertonsutstrålningen.
Genom variation av lA C8 kan matningsimpe
dansen till antennen varieras och justeras till
max. output, Flnnes ståendevågmeter kan
denna naturligtvis användas, förutsatt att den
kan anslutas till de använda impedanserna.
Motståndet Ro på schemat är en konstbelast
ning, men kan även utgöras av antennen (hi)
se vidare under allmänt. Uppbyggnaden göres
i princip som en vanlig sändare och är ej sär
skilt kritisk, kretsen L1 L2 bör vara skärmad
frå n P A-steget då annars självsvängning lätt
uppstår genom att kretsarna har samma ar
betsfrekvens, och en del energ,i »kopplas till
baks».
Vidare bör man tillse att värmeavledningen
från transistorerna blir god, dessa fastskruvas
lämpligen direkt i chassie. Var och en har i re
gel sin synpunkt på hur en tx skall se ut meka
niskt-estetiskt sätt varför detta lämnas åt si
dan, men det finnes stora möjligheter att göra
en liten kompakt station.
Slutligen kan nämnas att verkningsgraden
för ett slutsteg av denna typ är ca 66 % och
dito för P A plus oscillator 56 % vid 20 watts
uteffekt. Samtidigt blir DC input för PA
30
watt, vilket ju inte är fy skam med tanke på
den »låga inspänningen, 12 volt» (rörtänkan
de).
Men försök inte nu som vid rörsändare att
öka inspänningen till slutsteget, för att »kläm
ma» riggen på flera wattal', det resulterar tro
ligtvis endast i att man får ta ett djupt tag i
plånboken"'). Vid högre Vcc måste en del värden
ändras om (räknas om), provningsmetoden
r'ekommenderas ej. Hela tx-en utan modulator
drar ca 36 watt från 12-voltsbatteriet. I en
eventuellt kommande artikel behandlas en
lämplig heltransistoriserad modulator som »or
kar» modulera ut till 100 %.
_

=

*) Cirka åttio kronor per tag! Red.

_
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CaU
W1
W2
W3
W4
W5
W6
KH6
W7

ARRL - testen

KL7
W8
W9
W0

Här nedan återfInnes ett exempel på loggblad för
ARRL-testen. Loggen skall innehålla sIgnal, datum, tid,
band,

utväxlade

tävlingsnummer

och

poäng.

Tävlings

VE1
VE2
VE3
VE4
VE5
VE6

loggen skall vara poststämplad senast 28 april 1962 och
sändes till ARRL OX COl\"TEST, 38 LASALLE ROAD,
WEST HARTFORD 7, CONN., USA.

l\lultillllkator är antalet körda »call areas» (inte sta
ter) på varje band (max. 21 per band). Varje komplett
QSO ger tre poäng. Ej kompletta kontakter ger två po
äng. Slutpoängen är antalet QSO-poäng gänger multipli
katorn.

VE7

VE8
VO

areas:
- CONN, MAlNE, MASS, NH, RI, VT.
- NJ, NY.
- DEL, MD, PA, DC.
- ALA, FLA, GA, KY, NC, SC, TENN, VA.
- ARK, LA, MISS, NMEX, OKLA, TEXAS.
- CAL.
- HAW All.
- ARIZ, IDAHO, MONT, NEV, ORE, UTAH,
WASH, WYO.
- ALASKA.
- MICH, OIDO, WV A.
- ILL, IND, WIS.
- COLO, IOWA, KANS,
MINN, MO, NEBR,
NDAK, SDAK.
- NB, NS, PEl.
- QUE.
- ONT.
- MAN.
- SASK.
- ALTA.
BC.
- NWT, YUKON.
- NFLD, LAB.

DEN RYSKA CW-TESTEN 1962
Regler

1.

2.
3.

Name

........... • ..... . ......................... • ....

Transmitting

Address

Equipment

.... • ....... •• ...... •• .... • . • .....•...............• • •.•••• _.

Input

PO\'/er

6.
Receiver ..............................................

Antenna(s) ............ .

(Non-W/K,VE/VO entrants show number of U.S.A. and Canadian call areas worked, instead of numher of countries
QSOd.).

I

Bands

1.8
Mc.

I

3.5
Mc.

I

7
Mc.

I

14
Mc.

I

21
Mc.

I

27
Mc.

I

28
Mc.

I

Totals

I

!'<umber of
Contacts

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

.

I
I

r

I .
I

Number of Different Countries Worked ...... . ... Number of Rours of Station Operation ....................... . . .

Assi~ti~g

'p~;;"n'(';)':" ~'a:~~'(~)

. ;"';;ci'

~~ii(~')"

.....................' ... . ....... . .................................. ... .

x ............................... .
(Polnts)

(Multiplier)

Participating for club award in the ...... .. ........................

ClaJmed Score
(~~~. ~f' ~i~b)'

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

I certify, on my honor, that I have observed all competition rules as ,...' ell as all regulations established for amateur ra

dio in my country, and that my report is eorrect and true to the best of my belief. I agree to be bound by the deci
slons of the ARRL Award Committee.

.. Flgure In this box is the multiplier.
•• Count 3 pOlnts per completed QSO; see con test mle Sa In
January QST.

Operator' s Signature and CaU

Poängberäkning

Loggar skall göras upp tör varje band tör
sig oberoende av antal poäng.

Priser

Segrarna i varje land för sig erhåller:
a) För individuella resultat:
1: a pris: Diplom av 1: a klass och minnes
medalj.
2: a-3: e pris: Diplom av 2: a klass jämte
minnesmedalj.
4:e-5:e pris: Diplom av 3:e klass jämte
minnes medalj.
b) För kollektivstationernas lag motsva
rande, dock att varje deltagare erhåller min
nesmedalj.
8. De deltagare, som haft förbindelse med
100 olika ryska kortvågsamatörer erhåller
diplomet W 100 U, och de som haft kontakt
med amatörer på 6 kontinenter eller i 150 län
der erhåller diplomen R 6 K eller R 150 S.
Dessa diplom utdelas med ledning av testlog
garna och QSL behöver ej insändas.
9.

CONTESTLOG
from a participant of the International Con
test of Shortwave Radioamateurs held on May
5-61962.
Call sign ................... . ............. .
Country
Transmitter input ........ . ... Watts.
Antenna
Full name ...... . ........... .
Town
Receiver ...................

"==
o"
p. "

Fastställande av ordningsföljd

Ordningsföljden fastställes mellan de indivi
duella operatörerna och kollektivstationernas
lag i varje land för sig.
Segrarna utses bland de deltagare, som an
vänt alla eller några band, dels separat för
3,5 och 7 MHz för högsta uppnådda poäng.
7.

Number of
Countrles QSOd

Testanr"op

Varje genomförd förbindelse ger en poäng.
Det totala antalet poäng, som tävlingsdeltaga
re samlat, multipliceras med antalet länder,
med vilka han haft förbindelse.
Om vid kontroll av nummer eller anropssig
nal hos motstationen finnes en felaktighet,
även om det blott är en enda, tillgodoräknas
förbindelsen icke.

.. . ....... • ....... or Country ........... . .... .

ARRL Section

Chief Judging Board
P. O. Box 101
Moscow, USSR.

Kontrollnummer

Vid kontakt utväxlar tävlingsdeltagarna en
sexsiffrig kontrollgrupp bestående av RST och
förbindelsens löpande nummer (t e 599001).

5.
Call .......... . ...... .

10. Loggar
Loggar enligt nedanstående formulär insän
das senast 15/5 1962 till skiljedomskollegiet
under adress:

Band

Allmänt anrop under tävlingen: CQM.
Endast en kontakt pr station och band får
räknas.
Kontakter med närliggande stationer (i sam
ma ort) får ej räknas.

SUMMARY, ARRL INTERNATIONAL DX COMPETITION

som skiljedomare. Tid och plats för skilje
domskonferensen blir i Moskva i juli 1962.

Samtliga band mellan 3,5 och 30 MHz.

4.

Entry .
(CW or Phone)

Tider (GMT)

5/5 kl. 2100-6/5 kl. 2100.
För tävlingen godkännes 12 timmars oav
brutet arbete, som inplaceras under dygnet en
ligt deltagarens val och skall anges i tävlings
loggen.
Anm. Loggen skall omfatta alla tider, under
vilka den tävlande deltagit i testen.
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Skiljedom

En internationell jury, bestående av repre
sentanter för de deltagande länderna och för
Centrala radioklubben i Moskva, tjänstgör
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Number of points
Number of countries .... . ..... .
Total number of points
May ............. 1962
Signed
name

•

FRANSK TEST 1962
}<"ONI: 14 april 1400 GMT-15 april 2200 GMT.
TävlIngsnummer: RST eller RS och QSO-nummer.
!'oiing: 3 för varje kontakt med stationer i DUF-Iand.
i'\fultlpllkator: 1 för varje Franskt departement eller
DUF-land andra än F och FC - per band.
Slu!poling: Poäng gånger multiplikator.
Logg: Insändes till REF. B.P. 42-01, PARIS,
FRANCE.
(CW-delen gick 24-25 februari och tyvärr fick vi in
bjudan för ,en t för QTC nummer 2).
•
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Rättelse
Tillägg till PROXOS i QTC 2/ 62 sid.
5B. En HF-drossel mellan 2D21:s anod
och reläet hindrar ev. qrm frän appara
ten att komma in i RX:en.
'---'OLA

ä Lfjokt

Nya medlemmar
"i.

RJI,,,red.: SM5BZR, Torbjörn Jansson,
Aprtkosgatan 29, 4 tr., .Vlllllngb~'.

Hur man blir en bra ravJagar_e

.

heter ett litet stencilerat häfte,utiJ,vet av .
Stockholms Rävjägare. Det är trevligt och iil~
struktivt skrivet, och innehåller en hel del smä
tips åt nybörjaren.
Kapitlen om rävjaktstaktik m·.m. har skri
vits äv vetetänen ~IQ, och K. E. Leijdström
dela'r med sig ' av - sitt orienteringskunnande.
Format A5 och 19 sidor. Pris c:a.kr.l:50. In
tresserade kan kontakta -BZR_

N U Ä R D E T P A N I K.

Det gälrer'SM. Ingen villig arrangör har an
mält sig. Blir det inget SM i är heller, 'är 'det
väl lika bra, att vi lägger ned verksamheten.
Det finns nog mycket fä rävjaktsaktiva klub
bar, som inte haft nägot SM förut, varför vi
väl blir sä illa tvungna att fortsätta pä andra
varvet, som inleddes av Stockholm 1960. Om
alla f. d. arrangörer tycker, att de förtog sig
vid sitt SM, fär vi väl minska fordringarna pä
arrangemangen pä ett eller annat sätt. Hoppas
att man får höra av Er med synpunkter och
eventuella ätaganden.

Det vore kul

att fä höra, vad som sig i riket .tilldragit h1l,C
ver på rävjaktsfronten under 1961. Det är ju
inte nödvändigt att rävred. ensam ska skriva
spalten. Alla bidrag mottages med tacksamhet.
Skriv' gärna och tala om, hur i'ävjaktsåret 1961
var pä bin 'ort. .
.
•

SM5UO - H ä ng' Stie'rnslröin', - Plprellsarvägen --1( 'Farsta 5.
SM5VB
Lennart Palm, Enge!brekts gatan 6, c/o Pah!
. .
berg, Stockholm'. .
SM3YF
Bengt Johansson , Box 95, SIMe.
SM2AYE -- FOlke Andersson, Box '1096, . Morön, Skellef-'
teä 4. . '.
'.
Hans Nilsson, Pilkrogsvägen '29, Älvs jö 2.
SM5ANJ
Måts Johanss on,' "Box 565. Kvams'geden.
SM4AKK
Bo Olsson, Södra Bangärdsgatan' S, nb., Ny·
SM5BIG
köping.
SM6BWM Torgny Lindblad, Drottninggatan 58 C, Troll"
hällan.
SM7BRN
Göran Andre-Jönsson, Jespersgatan. 21 A, Mal·'
mö.
SM7BLQ
Sylvia Arvidsson. PI. 624, Tryggeslad, Borg-_
holm.
Slaffan KJellqvist, Järnvägsallen 14 A, Umeå.
SM2CEC
SM5CGH
Ulf BJörkbom, c/o Carlbom, ' Box 55, Lidingö.
SM4CJX
Rolf Skoglund, Box 435. MoJlrom.·
SM7CML
Gösta ' Rupprechl, Vaggeryd .
SM5CSL
Gösta Falk, Vikingagalan 1, HaJIslahammar.
SM6CQO
BJörne Krantz, Väderskeppsga lan 2, Göte-'
borg H.
SM2CKP
Lars Slrömberg, Sturegalan 5S B, c/o Plan
tinS·Gyllenbåga, Slockholm . ö.
SM6CKV
Olof Lundberg, J(lareborgsgatan 20, Göte
borg V.
SM5CTV
Lars-Göran Glans , Loddby, Aby.
SM4CKW Ulf Malmgren, Asgatan 46-48, Falun .
SM5CNW N!Is Sand blad , Äppelvikstorget 12, Bromma.
SM6CHX
Ulf Bröjer, Tureborgs v1lgen 5 F, Uddevalla.
SM6CPX · Rolf · Lagerlöl, Vasaplalsen 7,'4 tr" c/o ,Wahl
ström, Göteborg C.
SM5CAZ
Lennart Agrenius, Stenhuggarvtlgen 22, Brom·
ma.
SM7CBZ
Christer Slenbacka, Strandgata n 50 A, 1 tr ..
~:lalmö.

BYGG
UPPER
..

m

med

.....

~.::-. """

).

Modulator typ 730, klass B modulator för telefonL Lämnar 50W. Kan användas för att mo·
dulera varje sändare med en HF-!nput upp till 100W. Utgängstransformatorn kan anpassas
till belastningar mellan 500 och 10.000Q. Rörbestyckn.: l2AX7, 6AL5, 6ANS, 2 st. EL34,
EM84, GZ34. Effektförbrukn.: 150W vid 117V,-'.
Pris byggsats kr. 415:
ErCO:s amatörsändare typ 723 är avsedd för telegrafi (CW) eller telefon! (AM) anodmo
dulerad med yttre modulator ex. vis EICO 730. Täcker alla amatörbanden frän 10 till 80
meter. Kr!stallstyrda, men kan även drivas av yttre VFO .. Rörbestyckn :: 6CL6, 6DQ6B,
GZ34. Effektförbrukn.: 150 VA vid 117V 50Hz.
Pris byggsats kr. 385:
PROFJLlNSTRUMENT

13 de
SM5AY SM5AKI SM5AOL
SM5MT SM5BDO SM5CBI

AV
AV
AV
AV
AV

Frontrnått
32 X 13
AV 18 5001'0\.
Frontrnätt
84 'x'25
190
50pA Kr.
194 100I'A Kr.
198 200I'A Kr.
202 500pA Kr.
204
1mA Kr.

pane!häl
~2 X 13 .

55
40
35
31
26

panelhäl
65X17
AV
AV
AV
AV
50

noggrannhet.

20 % .
Kr.' 19 :50
noggrannhet
2,5 %

208
212
216
220

lOmA
100'mA
500mA
lmA

ELFA~& ~tdttA-13
Holllindargatan DA Stockholm 3 - Box 3070 - Postgiro 25 12 15 - Tel. 24 02'80

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

26 50 '
26 50
26 50
1750

.

~.

.
.

SM3CTZ
SM2CXZ

SM5DTA
SMS-l75 .

~

·'
o
.'

SM3CJiI
SM5CLZ
SM3COZ
SM5CQZ

SM2CZZ
SM5DDA
SM5DEA

~."'.

~

SM7CCZ

Rolf Stenbacka, SIrandgatan 50 A, 7 tr.,
Ma!mö.
Ulf Lundbäck, N. Slapellorgsgatan 2,.· Gäv!e ..
Monica Bogren,. }.{urgrönsvägen "3. Älvsjö.
Leif Wall. ·Frldeborgsgalan· 36, Härnösand .
Stig Brander, B!rger Jarlsgalan 99 A, 3 tr.,
Slockholm.
Sune Laven. Idrottsgatan 15, SI,öns bcrg.
Göte. Alm, Sandviksgalan 36 C, c/o Slenbers.
Lu!eä.
Rol( Andersson, Prinsgatan 9, Boden.

Kjo!1 HelIsIröm , SkogsvIks vägen' 35, Danderyd.
Hans-Henrik Grafström, Bergslags v1lgen 27,
Bromma..
Peter Kropenin,

Ymsenvägen~.

Johanneshov.

Harald Lindholm, 3249, Alns!ie Avenue, Chi
cago 25, III U, S. A.
SM6-2117 Lennarl Ericsson, J(linlvllgen 5 C, Trollhätta n,
SM5-3283 . Erik Göransson, Arbetargalan lO, Linköping.
SM5-3284 Bengt-Ake Svensson , Maria Prästgårdsgala 42,
Stockhol m SÖ.
.
SM5-3285 Rolf Carlen, David Bagares gata' 23, Stock·
holm C.
SM5-32S6 Magnus Linde, Sollcrövägen 4, Bromma.
SM8-3287 (OH0NJ) Sigurd Mansnerus, Sl<lI!nadsgatan 37,
Mariehamn, Finland.

SM8-3288 (OH0NF) Edgar 'Johans; Södr? Galan 29, Ma ~

l!!' _

-,

~

"'-',.

~-

...,~';.,. ~.

-';'-._;~~

O'
RCA-AR88. En trafi15'mottagare av hög
sta klass som surpius. Firi'ä .exemplar
med pris frän 775 : -. Broschyr sändes
gärna. Besök vår affär, god sortering på
radio-surplus. '

LUNDVALL.ELEKTRONIK "
Husargatan 35, Göteborg C

SURPLUS
FYND 'FöR ' Ui<-AMATöR'ER

Marinens 100 . W UK-sändare, fa:brikat
Philips. Fullständigt obegagnade.
Rör: 4 X 150A med koaxialkrets, QQE
06/ 40, QQC 04/ 15, 2-tiAQ5, 2-6BE6,
2-12AX7,6BA6.
Fläkt: Elektrolux 220 V 2000 r/m.
Likriktaraggregat i rackar: 1270 V/275
mA resp. 500 V/300 mA, primärspänning
.220 \1"
... .c ' '. '
Dessutom massor med värdefulla kom
ponenter. Sändaren och likriktarna In
byggda' i skäp med dimension H860 X .
D430 X B525 mm.
Pris

Kr.1000:~.

Armens 15 W KV-station m1.39.
Sändare/mottagare, 2,5-6 MHz,
Komplett med hörtelefon, bröstmikrofon,
omformare, mast, förvaringslåda.
Obegagnaqe.
Pris Kr. 250 :-.

AB KUNO .KÄLLMAN
JÄRNTORGET 7/ GöTEBORG SV.
Tel, 1701 20 vx

riehamn, Finland.
.

..

~.

SM5-3289
SM5-3290
SM2-329l
SM5-3292
SM5-3293
SM4-3294'
SM5-3295
SM4·3296
SM4-3297
SM6-3298
SMö-3299
SM5-3300
SM7-330l

Carl Henrik Wilt, BibJioteksgatan' 26, :; tr.,
Slockholm.
Gunnar Llngslröm, Nynäsvägen 124 , Handen .
Lennarl Sundström, Storgalan 11, Älvsbyn.
Chrlsler Mliller Vegavllgen 8, Drevviken.
Anders Eltvik, Annebodavägen .11, Älv$jö:
La'rs-Gum\ar Llnder,- Sundsgalan· 35, Säflle ... '
Malhs Lindgren, Herkulesgatan 4, Stockholm.
Göran FagersIröm, Drottn!nggatan 45, örebro.
Sven·Erik Alierhed, Box 24, Rägsveden. . .
Björn Hallhage, Väslergärden, Vara.
Ake G!e!sner, Ekstigen' 9,' ·Solna.
örjan Carlsson , över-Kumla, Järna ,

Bo Lindberg, Box 701, Lund 7.

VU2JA .'
.Efter kontakt med VU2JA pä 40 meter-un
der julhelgen erhöll jag ett QSL-kort samt en
hälsning till samtliga svenska amatöret . att
hari är QRV för Europa pä nedre delen av 40
metersbandet nästan varje dag omkring 1500
1600 GMT. QSL~anager är W2CTN.
SM5BIC
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FÖ"cningen Sveriges Sändaj'eamatörel'
SM5AEU
SM6AHU'
SM5A.BV
SM5AQV

ICOSI

SM6AKY

S/line

Adress- och signalförändringar

SM1AMZ
SM5BTB

SM6AO (ex-6BEF) Gunnar MIchelson. Villa Björngården.
Allngsås.
SM5BM
Per Ståhl, Ljungvägen 3, Sollentuna 2.
SM5CT
Ingva r Tynell, Minnebergsvägen 3, c/o Nils

SM7BXC

son, Bromma.
SM5GA
SM5lG
SM7QY

för den avancerade amatören med höga

SM5SQ

anspråk på prestanda och kvalitet.

SM6XF
SM5XR

Begär COLLINS S/ LINE broschyr.

'O

SM5AUA
SM5AMF
SM5AXF
SM5AGI
SM5AFJ

Firma

J

SM5AAO

Lagercrantz

Värtavägen 57 •

Stockholm No

Tel. 010/630790

SM5AWO
SM5AAP
SM3ACP
SM7ADR
SM7AXT

Karl-Henning Loggert , Häradsvägen 206, Se·
geltorp.
Anders Göransson, Bjulevägen l , Enskede.
Gunnar Ekström, Villa BOkelld e n , Karlskro
na 6.
Bertll Pettersson, Körsbärs vä gen 9, 20 tro F.
StOCkhOlm O.
Er ik Olsson. Keillersgatan 1 C, Göteborg H .
Karl-Gunnar Ryrberg , Lie vägen 21, RoslagsNäsb y.
Ulf Beljer. Skutskärsvägen 35, Enskede.
Torsten Larsson, Tellusvägen 7, Nyköp ing.
Hubert Olsson, Esslngebrogatan 7, 3 tr..
StOCkholm K.
Bengt Wikland , Falugatan 21, c/o Hagberg.
Stockholm Va.
Nils-Gunnar Lindqvist, Gästrikegatan 7, 2 tr..
StOCkhOlm Va.
Sven Albertsson, Stövargatan 39, 2 tr., Band
hagen 3.
Gerth Karlsson, Sikvägen 40, Tyresö l.
Nils LundelI, Bergsringen 7, Jakobsberg.
FOlke PAhlln, Box 2350, Söderhamn .
Sven Nilsson, EriksCältsgatan 78 C, Malmö.
Tage Johansson, T orsgatan 11, Borgholm .

SM6BID
SM5BTD
SM2BGG
SM4BNH
SM2BXI
SM5BUJ
SM6BQL
SM7BTN
SM5BGO
SM5BQO
SM5BVQ
SM6BZQ
SM5BZT

Lennart Bjärme, BacksIIngan 17. Trångsund.
Sven Persson. Guldbrandsgatan 2, Borh.
Lennart Eriksson, Box 67, Ekerö.
Åke Andersson, Karlslundsgatan 40, Söder
tälj e.
A. G. O. Boqvist, Hjortmossegatan 140, Troll
hättan.
Ake Fordal, Signalgatan 28 A, VISby.
Sven Olof Johansson, Vecl<ovägen 47,
tr.,
Jakobsberg.
Lennart Olsson, Birger Jarlsgata n 23, 2 tr.,
Jönköping.
Nils Källkvist, M/ t Tinny, Rederiaktiebolaget
TransoIl , Box 276, Göteborg.
Elov MOdin, Box 533, Vällingby 5.
Kurt W Iksten, Fredrikshögsvägen 17, Umeå.
Olof Ekdahl, Grågasvägen 8, 9 tr., Ludvika.
Lennart Akerlund, Trollnäsvägen 10. Berg
näset.
Lennart Ranebiick, Klostergatan 7 A, Linkö
p ing.
Folke Johansson. Bustorp, Tun.
Stig R osendahl , Bokvägen 7, Karlskrona 6.
Yngve Franz~n, Stormgatan 13, Norrtälje.
Martln Vesterlund, Herrskogen, Slrömsholm.
Björn Bergström, S:t Eriksgatan 61, ög., c/o
TIngström, Stockholm K.
Alf Svensson, Tomtegatan 19 A, Borås.
Sune Bergqvlst, PCS, 2 plut" S l , Uppsala.
Forts. A. nllsta sida.

QS L- kort
A 'F F Ä R S
INDUSTRI
REKLAM

STRANDBERGS tryckeri
Forserum

Tel. 0380/20440

SB-lO

GC-1

Slnglesldcband-tlllsatsen SB-lO
är försedd m ed balanserad mo
julator och täcker 80, 40, 20,

underliittar monteringen.
Frekvensområdet är 550
kHz-30 MHz, uppdelat I
5 band. För bandsprid
ning på ama törbanden flnns separat, kalibrerad skala.
GC-1A är försedd med 10 transistorer, teleskopantenn,
HF-steg, 3 MF-steg. beat-osclllator, S-meter, uttag
för hörtelefon, balanserad Inställning och kant belyst

15 och lO.-metersbanden. Den
k an köras med övre, undre

elle r båda sid banden samt med
eller utan bär våg. Den har i n 
byggd vox eller s. k . "ta ban .

Sldbands- och blIrvågsunder
lrycknlngen är 30 dB respek
tive 40 dB. Uteffekten är 10
W top p-topp. Det kritisk a fas
vridnings nätet för lågfrekven
sen levereras helt färdigkopp
lat. SB-10 kan (llrekt anslutas
till modell TX-1 men även till DX-100, som då far
modifieras något.

sie a la.

BC-221 Frekvens-mehlr. Rrlstallkallbrera d heterodyn
frekvensmeter. Område 12 5---20000 KC. Variabel os
cillator med grundtonsomräde 1 25-250 KC och 2000
-4000 KC. En kristall kontrollerad oscillator pli. 1000
KC gör det möjligt att kontrollera kalibreringen över
hela
om rådet.
Rörbest yc kning :
Kristalloscillator
Blandare 6KS, VFO= 6SJ7 sam t s tudi o 6SJ7. Erfor
derliga batterier 135 volt anod sam t 6 vol t glöd.
Pris kronor 395:
~-metersmottagaro BC 624<': . 10 rörs super med 12 MC
mellanfrekvens. BC624C som är se naste versionen av
denna apparatlyp har squech och e tt extra If-s teg.
Helomändringsbeskrivning till fullgod amatörmotta

gare

finnes

i Surplus Radio conversion manual vo 

' Iy m l

Pris kronor 89:

Sändare BC 625. Denna sändare har tre rör i modu
latorn och fy ra i RF-delen . Rörbestyclmingen är föl
jande; l stL 6 SS7, 3 s I. 12AG, l s t . 6GG samt 2 st.
832. Uteffekt 12-15 W. Frekvensomräden 100-156
MC. SUndaren k an synnerligen enkelt ä ndras till en
effektiv amatörsändare enl. beskrivning I Surplus
Convertion Manual b and 1 '"

Pris kronor 95:

Motlagare AR&-2. Denna mottagare är lämpl ig att
ändra till 220 MC bandet. Beskrivning härför finnes
i surplus scemalles handbook . Rörbestyckning: 7 st.
9001, 3 st. 6 AK5, l st. 12A6 .. .. Pris kronor 76:

Fabriksn ya rör i original kartong typ 6146

Rr. 23:

Kondensatorer och motstånd i synne rligen stor sorte

ring till bottenpriser. Hög rabatt å fabriksnya rör av
al1a t yp er. Begär vär priSlista å rör och komponenter
vilken erhlllles mot 75 öre i frimärken.

Pris Kj·.

Valhallavägen 67

Tel. 010/345705

Stockholm O

840:

815:

Under långa
vinterkvällal'
TX-1
Input vid telegrafi 180 W.
vid telefoni 150 W . Sän
daren

är

anodmoduJerad

och modulatorn är för
sedd med klippsteg, som
skydd mot övermoduie
ring.
Nycl<llngen
sker
med speCiellt rör. In
byggd VFO med mycket
god bandspridning. Det fläktkylda slutsteget är väl
skärmat för att hindra TVI.
Heathkit SSB-adapter SB-10 kan anslutas direkt.

Välj

SVENSKA DELTRON AB

Pris kl'.

StrömförSörjningen skeL' med 8 st 1.5 V stavbatterier
eller med nätaggregat modell XP-2, l<r. 85:-.

i\(odula.Uonstra·nsforolato.r:
Reservdel
till
sändare
BC375. Effekt 150 W. Transformatorern a lIro n ya.
Pris kronor 30:
PrecltlonS()otentlometer 20 kohrn. tolerans O. 01 %.
Fabrikat Colvern ty p 9101lAA. Diameter 170 mm. Ny
anskaffningsvärde 600 :.. ..
Pris kronor 4~:-

TRYCK

SM7APO

Modell GC-1A, "Mohi
can" , är den första helt
transistoriserade
traflk 
mottagaren
i b yggsats
och den för sta med kera
miska MF-kretsa r , vilka
gör mottaga ren s tabil och
se!ektiv . Tryckta kretsar

SURPLUSMATERIEL
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HdilIT
~t~

byggsatser med kvalite

bygg

Hf'lllr

T

Oj·dertel. Sthlm 54 54 62
Pl'iS k,-. 2.1,50;
Du har väl Heathkatalogen ?
Generalagent

CHAMPION~~~1RADIO
aöTUOla s.öd~ ~n 69, ,.l 0311100l1)

,UND'VALL Vathtg~t. l , 'el. 0601)03 lO

MAlMÖ R'G.m.nhG~tan lO, "I. 04017297S

STOCKHOLM Icx 11049, Stockholm 11
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SM3BFV
SM7BJW
SM6BPX
SM5BNY
SM5BTY

F .ör,e.n i ,n g e n . S v e' l' i g e s S ä n d a r e a rn a t ö r e r

Hans Bång, Murargatan 17, Iggesund.
Kurt Gyllln, Strindbergsvägen 18, Staffans
torp.
Bo Jönsson, Bex 105, Bäckefors.
Jan B, Forsstedt, Petterbergsgatan 18, 10 tr"
Västerås.
Jan Folkegärd, Studentvägen 36, 1 tr" Upp
. . ·sal;:t.

..

.

Olle Telke, Västra' Vintergatan 156, örebro,
Tommy Mc Bennwlk,Insjöv'ägen 1, Ektorp,
Nacka.
Bengt A, Sjöberg, Rydsgatan 7 A, c/o AndersSM5CPB
SOl), 'LliiRöpli\g.
'
,
SM1CXE
Roland' Engberg, Box 227, Hemse.
Peter Lange, Henriksbergsvägen 16, Vendelsö.
SM5COG
' Lars Ohlsson, Veckovilgen 47, ,1 tr., Jakobs
SM5CZJ
berg.
SM6CQK
Karl·Evert Larsson , Box 737, Dals-Långed.
Lars-Erik Berglund, Pelargatan 19, 3 tr., c/o
SM2CXM
Påhlcrantz, ..J9h(l.!)Qeshov,
Ubfelev 421001-751 Larsson, Fliltpost 8104,
SM5CON
SM6CCQ, Bengt' Karlsson, BarrstIgen 2. B,' Skövde,
SM5CGO' Anders 'österlund, Oppundavägen 23, Enskede.
SM4CLR
Göran Wåhlberg, Box 158, Sågmyra,
SM5CDU - ' -Jan-OIaf Karlsson, Barnhemsgatan 8 B, Lin
köping,
'SM5CGU
Leif Broman, östermalmsgatan 28, c/o Ahl·
ström, Katrlneholm .
Will I Maass, Box 3165, Gry thyttan ,
SM4CJU
SM4CEV
Gunnar Dahlstedt, Box 6477 , Borlänge.
Rolf Klasson, Solhemsgatan 8 B, Kumla.
SM4CFY
Osslan Friberg, Gärdesgatan 23 B, Bollnäs l.
SM3-483
SM4-1772 Rune RobMai, Slaggatan 14, Avesta.
SM1-2445 Hans Hansson, Framnlis gård, Akarp.
Harry . Nivebro. Geijersho)m:' ,' .. , . ")'. '._
SM4~2644
SM6-2892 Ingvar ' Lund'; Carls roviigen ,,7 -B, 'Skövde.
SM~3057 ' Alfons Laurls, ' Box 1l033;,: Stockholin 11,
SM8-3109 :Carl-Johan Grönroos, Vihtlsvägen 6' fl 35, S.
Haga, Helsingfors : Finiaiid',
",'
, SL6ZK
'Avdch, 'F RO'avd, Göteborg;' Box 3024, Möln
'dal '~ ,
"
..

"

SM4BBZ
SM5CMA

RADIOTEKNI.KE:R
sökes av Televerket för drift och underhålls
arbete på rundradio- och TV-sändare, kom
munikati6nsanläggningar, radiofyrar, ra
dar mm: Placering vid Radiostationen
Malmö resp. Bulltofta flygplats:
Sökande pör ha fullgjort första värn
pliktstjänstgöringen, äga god skol under
byggnad, hels,t reaiexamen," samt ha grund
lägganderadioteknisk yrkesutbild~ing.
Nä:-±-inare ' upplysningar kan erhållas av
I ng. L. Sonesson, telefon Malmö 70040,
an kn. '399.,
Sedvanliga 'ansökiiingshandlingar ' med
uppgift om löneanspråk ställes till

MÄLMÖRAntds-EKTfoN"
Box 19063
Malm!) 19

KOPPLINGSURET
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Frän ,SRJ;, Box 324 Beograd, Jugosia Vien har I dagarna
erhälllts nedanstäende Inbjudan till det andra EM' 'I rä\'
jakt.
I enlighet med beslut ä ' IARU Reg, I Exekutlvkommit
t~ns möte den 14 okt: 1961, 'Inbjuder SlU till EM i räv
jakt vliken: kömmer" att gä av stapeln vrd Ankaran '(en
lItei, plats på nOrra Adriatiska kusten ';:a 80 km, sydväst
om Ljubljana) den 10 ode och 11:e augusti 1962.
Under perIOden 6- 9 augusti kommer det att organise
ras ett flertal utflykter till närbelägna platser för ackli
matisering av deltagarna.

Ankaran

är en

liten

och trevlig plats på -norra Adriatiska kusten omkring 20
k!", söder om Trieste. Under hela tiden kommer deltagar
att ha fillgång' tlil guider bland de lOkala amatörerna,
De flesta , deltagarna kommer, att",förläggas på hotell I
Ankaran och en del ,1 »camps. ana bl.....i ·gallOws:iS:---
Kostnaderna,- inklusive mält'lder", lippgä,' 'tili,' "
för förläggning pä hotell 3000 dln'l.I:er ,(4 ,US dOllar) pr dag,
.rör 'förläggning i camp eller b\1n'g'aIlQw 2250 dinarer (3 US
dollar) pr ,dag,
"
"
"
Eftersom reservation mäste göras ,i god Ud be~' SRJ att
ev, deltagare anmäles I så. '"god tid ·soin möjligt dock se
:!last, den' 15 mars och att därvid upp'g ift ilimnas på. det
ungefärliga' antalet deltagare frän resp, land, SRJ säger
sig förstå ' svärigheterna 'i att definera deltaga'teantalet,
'men utan denna information är det' omöjligt' för SRJ att
"

.

.

Följande uppgifter skall lämnas: För- och efternamn,
signal (om sädan ~ finnes). adress samt . uppgift. om veder
börande avser ,att deltaga I rävjakterna, och I så. fall vil

ken, samt för vilken tid han önskar erhälla förläggning
j~fmte måltider

INDUSTRI AB REFLEX
Flystagränd

3--5,

Stockholm-Spönga

Tel. 364642, 364638
BEGÄR · BROSCHYR

vacker

na

sörja för alla arrangemang,
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samt hur mänga familjemedlemmar som

ev, kommer att medfölja, ävenså andra uppgifter som
ltan va.ra av värde för arrangörerna.
SRJ önskar vidare före ankomsten ,1II1-.l;ugoslavlen er
hälla uppgiCl om den ' e:<:a'ktjl 'ankomsttiden samt ,transport
,~Ilttef (med flyg, tåg, I)!l( eller bli)'. Närmaste',järnvägs
' station till Ankaran är ' DIvaca, som är belägen på järn
vägslirden ' Beograd':"Ljubljan:a-Trleste--:-Veried;g-PariS,
' eller MlJnchen-Ljubljanu;-:-_Trleste ,', eller Prai-,-Wlen
Ljubljana-Trieste ,eller" l' 'Bliäapest--:-l1ju~lj\ln!<"Trleste,
GOda bussför.blndelser f!nn..es 'p!~.lla,n · Ankar,a n. ~ch Divaca.

Utländska ,deltagare anskaffa ,slil.lva, visa. :'

Förh8:ndsanmälan ~~s.ändes sna·ra.st
till RävjaktssektIonen, SSA"
Enskede 7.
Mer E1I-nytt i nästa nummer!

FRO
Ett meddelande frå,n FRQ, Krets 44, berät
tar bland annat att telegraferingskursen avslu
tades med amatörcertifikatprov på teleskolan
under ledning av A. Arkelsten. Tre A, tre B
och sex C-certifikat blev ·resultatet.
ORD

SSB-S_lI.NDARE I LAGER,
Hanunarlund HX-500 för SS B, DSB, CW, FM och
FSK ' för' RTTY. Ger 100 ' W PEP på 3,5-7-14-21
-28 MHz (10-metersbandet är uppdelat 140mräden
som täcker 28-30 MHz) och 25 W AM vid 50 ohms
utgångsimpedans, Avläsningsnoggrannheten pä sl<alor
na är bättre än 200 Hz och efter uppvärmning, är
frekvensstabIlIteten bättre än 100 Hz, Vid 8SB under
tryckS icke önskat sid band mer än 50 dB. Är försedd
med avstämningsinstrument och erforderliga kr·i stal
ler .".,
, , , , , . , . , . , . , , , . , .. Pris kr. ,1,.250:Vlktng Invader för i stort sett samma användnings
områden sOm föregående, men med 125 W PEP utef
fekt och 10-metersbändet I 3' områden 28-29,7 MHz,
Utgängskretsen justerbar 40-600 ohm och sIdbands
dämpning 60 ' dB
"'" Pris kr. 4.300:
"HY-GAIN"ANTENN'ER
12-AVS Vertikal. fribärande antenn för 10"':"'15-20
, meter, Är c:a 412 cm (13,5 fot) lång med fotlsolator
och anSlutning för 50 ohms koax, Utförd av genom
,gående väl rostskydd s behandlade delar och försedd
med ~nordning för montage i toppen ·a v stagad rör
eller trästavmasL 'Ger' mM ' 50 ohms feeder - aldrig
högre SWR än 2:1 och har ISOlering för upp till 1
kW AM eller 2 kW PEP '"
Pris kr. 195:
14-AVS Som föregåen<!e, men för 10-40 meter. Är
c:a 6,4 meter (21 fot) läng .. " " .. Pris kr. 245:
12-R~n{ TIllbehörsats för moritage av 12-AVS på tak
nocken med . gångJärn . för att underlätta resning och
fällning
. , .. , . .. , . ' .. ,. Pris I<r. 80:
14-R~fK Motsvarande tillbehörsats för 14-AVS.
,
Pris kr. 105:
LC-80-,Förlängnlng-sspole som möjliggör användandet
av'14-AVS även ' pä 80-metersbandeL Pris kr. 66:
6-BD Dipolantenn för 6-10-15-20-40 och 80 me
ter, avsedd att spännas upp mellan två ändlsolatorer
som Ingå.r. Har patenterad mJttlsolator tillverkad av
högvärdig, väderbeständl'g plast och med alla metall
delar rostskyddsbehandlade, Har anslutning för 52
eller 72 ohms koaxkabel och ger på samtliga band ett
SWR bättre än 2: 1 """" " """ Pris kr. 340:
C-l MIttIsolator för dlPolantenner utförd enligt be
skrivning ovan " " , . .. " " ,
Pris kr. 33:
IDI-Z S : k. "Halo" -antenn för 2-m'etersbandet med
endast 35 cm diameter. Utförd av 'h" lättmetallrör,
är anpassad till 52 ohms koaxk-:ibel och ' ger 15 dB
förstärkning jämfört med vertikalantenn då motstatio
nen arbetar med horisontell polarisering, Med fäst
ISOlator avsedd för 1" rör."., ', :,.,. , Pris kr. 54:
, ' o

. , ••

Stor

sorl·erlng

av

koa.xlalkabel ,

koaxlaU(on

ta.kter, bandkabel, antennwire, isolSltorer och
genomföringar J lager.
,Barker & \\'Ullamson "mlnlductors". Fribärande In
duktanser med högt Q-värde ,för, alla slags HF-kret
sar, filter o, d.Förstyvade med axiellt placerade rib
bor av polystyren.
Dlam. 13 mm, längd GO nu", Pris per sI-. kr. 3 :83
0,12 pH,
'3001 8 varv, 0,1 8 pH, 3002 16 varv,
' 3003 32 varv, 2,9 /LH, 3004 64 varv, 12,0 pH,
Dlam. 16 mm, längd 50 mm, Pris per st. kr. ~' :60
3006 8 varv, 0,28 pH, 3006 16 varv, , 1,1 pH,
3007 32 varv" '4,4 /LH; 3308 64 varv, 18, 0 pH.
Dian,. 19 ' Jnm, längd 75 mm, Pris per st. kr. 5:20
3009 12 varv, 0,6 pH, 3010 24 varv, 2,4 pH.
3011 48 varv, 9,9 /LH, 3012 96 varv, 40,0 pH,
Dlarn.- 25 mm, längd 76 nun, Pris (ler st. kr. 5 :90
3013 12 varv, 1,0 pH, 3014 24 varv, 4,2 pH.
3016 48 varv, 16,8 /LH, 3016 96 varv, 68,0 pH.
SURPLUS :
'1'X-.3 40 watts mobil sändare för 20 meter. ' Best~r av
ktistal.loscillator och PA-steg m~d' 'plfilterutgång.
' Komplett med rör 5618 och 5516 samt vIbratoraggre
gat för anslutning till 6 volts bilbatterI. Beskrivning
medföljer för modifiering till 10 och 20 meter samt
,för tillverkning av nätaggregat om 'så' önskas, Ett
verkligt- snyggt iItförande med små dimensioner. Yt
,terhölje i a]umlnium med måtten 175 X 140 X 210 mm,
Pris kr. 126:CoUlns CKP Gedigen mottagare 'för 1.500-12,000 kHz
i tre hand, Har plats för 4 st. kristaller med vars
,hjälp man kan fä, mo'tsvarande antal valfria krlsta ll
'sty rda frekvenser inom frekvensomrädet, Även kontl
'nuerligt avstämbar med fininställningsratt och nog
grant graderad skala. Innehå.ller 7 st. rör och har
HF-steg, Exkl. nätaggregat och högt. I'rls kr. 32G:
REKVIRERA VAR L'\'NEHALLSRfKA, ILLUSTRE
RADE KATALOG SO~1 OMFATTAR öVER 90 SIDOR
SURPLUS OCH NYTT. Sändes mot kr. 1:95 I frlm.
73 de S

~I

5 Z K

RADIO AB FERROFON
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm 'SV
Tel. 438684.
.
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H A ~I • annonser
Denna annonsspalt är öppen för radioamatörer. 80m I
delUla sin egenskap rll,tar sil:' till n.ndm radioamatörer.
Annonsprl. l kr per gn.pp om 42 bol,stäver, siffror
eller tecken, dock Iäl:'st 3 kr. 1cko SSA-medlemmar
dubbel taxa. Text och likvid Insllndas var för sig tW
kansliet före den 1\ I månaden före Införandet. Annon
8örens anropssignal sl,all utsättas l annonsen. Enbart
postbox godtas således ej som adress. För kommersIeU
annons gäller QTC ordinarie nnnonspriser (se omsla
g!'t. andra sida). [ tveksamma faU förbehåUer sig red.
Iiltt aU avgöra, om annons skall anses som konuller
stell.

Säljes
• Rx Hanunarlund [>ro 310 säljes till mikrobiägt pris
1.800 kr. ZL-special med rotor + Indikator. SM5CQH.
Tfn 0762/24848 bost.

• Konvertrar: RF 24 och UKV conv., Transistorradio
för M- och L-väg, SIgnaigen .Hetervoc. 10 Watts bär
bar armestallon, Pearl krist. mlkr. m. fl. mlkr. Hörl.
förstärkare ([abr.byggd), TX GO w. (hembyggd).
SM2CDS, Bertil Sjödin, Box 6:10, [{ALlX 2,
• Halllcrafter S 38 i gott skick, endast 150 :-.
SM7CQP, Frlt.. Da,oJdsson, c/o Ga.rpe, Jakobsbergs
ptatsen 3 A, VÄSTERAS.
• Mem callböcker nu I lager~ Foreign Section: 1960
11:-, 1961 15:-, 1961/62 Höst/ Vinler 18:-, USA
delen 1960 8:-, 1961 12-14 :- . USSR call-book NU
ENDAST 3 :50 kr. IRC 9 :50 per 20 st. S~[3-3104, S"en
Elfvlng, Solgärdsgatan 15, örnsköldsvik eUer SL3Z0.
• Komplett 50-w. rig. Tx: Viking Advent.urer med
mOdulator. Rx: National NC 60. Sep. Vl"O Geloso.
Key + xtals m. m. Fullst. dala + instr. pä engelska.
SU7CW'r, N. Bondeson, Tofterydsv. 10, SklWngaryd.
• Nya kiseldioder 750 mA 400 PIV. Pris endast 3 :70.
20 st. -10 %. Dlv. annan amatörmalerIel: halvledare,
högspännings· och elektrolytkond., antennlsolatorer,
f1atstiflskont., reläer mm. mm. Allt fabriksnytt till
lägsta pris. Rekvirera prospekt. SM7BBY, A. 018son,
Höghult.sg. 1 B. Tfn 116 06. SM7CDX, B. Sjöstedt,
Alg. 72. Tfn 16l 24. Trelleborg 0410.
• Hammariund HQ-180C. 54-30 MHz. Ny. Säljes för
mänligt. Ev. tages bandspelare som delvis ersältning.
K7Hl1GI, Ove Oslund, FlorD.vllgen 9 F, Fagersta.
• TX xtal ELFAX 115 40 :- . Nätaggr. till d:o ELFA
X 117 35:-. VFO Goloso 4/104 50 :- . Mindre nätaggr.
exkl. rör 20:-. BC-348, 220 V (ej lrimmad) 300:-.
)[ullard förstärkare 10 W 125 :- . SM5BLL Olle Bo
lander, Herr St.,ns Vlig 37 a, ÄLVS.JO. Tfn Stock
holm 47 10 69.
• ELFA 144 mc CONV. E88CC MF 2-4 mc 75:-,
432 mc TR[PPLARE exkl. 300 mA Inslr. 90 :-, 11
EL. VAG1 144 mc 300 fl Imp . 30:-,
FM :MOD.
2 X 6BA6 20:-, 35 mc X-TAL 15:-, SYNKRONMO
TOl~ för mindre fläkt, 220 V 15: - . SM4CDO. Tfn
OZ3/H6 38 efter 19.00.
• 2 st. LS 50 m. rörh. 4 kr/st, 6 8t.807 3 kr/st, 3 st.
832 15 kr/st, 2 st. QQC04/15, nya, 12 :50/st, 1 st.
QQE03/20, nytt, 20 krjst, 4 st. 1625 m. rörh. 2: 50/st.
S1II4A[Q, D. Larsson, Stampbrog. 20/5, Kristinehamn.

Lördagen den 3/3 och Söndagen den 4/ 3 1962
inbjuder U K7 till VH F-test enligt nedan:
Perioder. 1. den 3/3 kl 2000-2300 GMT
2.
4/3 kl 0800-1100
Deltagare. Alla licensierade amatörer i Dan
mark, Norge, Finland och Sverige kunna del
taga i testen. Kontakter med stationer utanför
dessa länder får tillgodoräknas, men dessa sta
tioner kunna icke själva deltaga i tävlingen.
Band. 144 och 432 Mc. Varje station får kon
taktas på både 144 och 432 Mc under samma
period och båda kontakterna räknas. Kors
bands-QSO godkännes ej.
Vågtyper. Samtliga tillåtna vågtyper enligt
respektive länders amatörbestämmelser får
användas.
Koder. Under varje QSO skall koder av typen
599015 Malmö utväxlas vilket betyder att mot
stationen hörs RST 599, att det är avsända
rens QSO nr 15 och att avsändarens QTH är
Malmö. QTH-uppgiften är absolut nödvändig.
Poängberäkning. Vid poängberäkningen multi
pliceras det sammanlagda antalet km med det
totala antalet QSO för båda banden. Varje del
tagare uträknar själv sin slutpoäng till ledning
för testkommitten.
Test-QTH får ej skiftas under testens lopp.
I loggen skall klart angivas test-QTH's posi
tion i förhållande till närmaste allmänt kända
ort eller orter.
Testloggen skall innehålla följande kolumner
från vänster till höger: Datum, Tid, Band,
Motstation, Avsänd kod, Mottagen kod (inkl.
motstationens QTH), Distans i km, samt en
tom kolumn för testkommittens anteckningar.
QSO, som saknar någon av dessa uppgifter,
godkännes ej,
Loggen skall utskrivas på standard loggblad
för tester eller maskinskrivas i A4 format.
Slutligen undertecknas loggen av operator
med namn och adress och sändes till

BYGG IN ER ELEKTRONIK I
Th

Schweizisk kvlnnllg' apot.,ksstuderande, 23 Ar,
önskar plats i Sverige frän 15/4-62, 4 män. fram
ät, gärna I amalörfamilj, som hushällshjälp el.
dyl. Talar tyska, engelska och franska. Upplys
ningar genom SM5D\V.

s""

7

r

k,.________

.'

Låda i 1,2 mm stålplåt. För·
sedd med ventilationsgälar på
fyra sidor. Tio storlekar med
totalhöjd från 149 till 548 mm.
samt djup 260 och 360 mnl.
Totalbredd 4.91 film.

Rackenhet för montage i 19" rack.
Försedd med vertikala, utdragbara
instickschassin med plug·in kontakter
på baksidan. Enheten kan erhållas med
antingen 132 eller 177 mm höjd, och
med en till åtta instickschassin, vilka
är uLförda med lackerad front,
förkromade låsande handtag och
ramverk i perforerad stålplåt.

SM7BE Ake Lindvall
Trastvägen 9
LUND

Sverige
och skall vara poststämplad senast den 16/3-62.
"13 och väl mött i testen
UK"I testkommitte

Denna kombination möjliggör
»skräddarsydda» monteringar.
Användandet av sidogavlar
i perforerad plåt gör
det nämligen möjligt
att fästa mellan plåtarna
i horisontellt eller
vertikalt läge på den plats
man anser mest lämplig. Tillhanda·
hålles i två höjder och två djup.
Skåp i 1,5 mm stålplåt för enheter
med 19" frontpanel. Fyra vertikala ,
sidledes borrade och innergängade
balkar möjliggör önskad
inställning av fasta eller
teleskopiska gejdrar.
Dörr på baksidan.
Finns i sju storlekar.

Begär vår katalog!

Vem har kört CE3RY, Raoul Meuni'e r A.,
Casilla 761, Santiago de Chile på 7 MHz? Jag
har fått QSL~kort, men har tyvärr inte kört
honom. Meddela tid och datum för QSO och
jag sänder korten omedelbart.
SM6CKU, Bengt-Arne Johansson,
FSSF/F14, Halmst,ad.

·

Nedanstående bilder visar några representativa exemplar ur
TRANSRACK's rikhaltiga sortiment av skåp, lådor, chaassin och
rackkombinationer .
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Järntorget 7, Göteborg SV. Tel. 1701 20 vx
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