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2 Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

SSA:s styrelse Distriktsledarna 
Ordf.: SM5AZO, Carl Erik T ottie, Mölnavägen l, DL l SM1AZK, Karl-Gus ta.v Welnebrandt, Stucksvä 

Lidingö 3. Tfn Sthlm 08-660545. Även gen, Färösund. 'Trn Visby 0152-211 40. 
SM5AZO/ 3, I 14, Gävle. Tfn Gävle 026-154 80 DL 2 SM2ALU, L ars-Inge Engström, Parkvägen l,
(arb .), 026-20020 (bostad). Bergnäset. Tfn Luleä 0920-140 72. 


V_ ordf.: SM4GL, Gunnar ErIksson, Box 12, Falun 1. 
 DL 3 SM3WB, Sven Granberg, Svangatan 4 D , 
Tfn Falun 023-114 89. Strömsbro. Tfn Gävle 026-298 80, ankn. 2013. 

Sekr.: SM5LN, Martin Höglund, Spannvägen 42/nb, 
DL 4 SM4KL, I{arl-Otto österberg, Box 354 A, ÄlveBromma. Tfn Sthlm 08-253899. 

näs, VAlberg. Trn Karlstad 054-424 39.
SI,attmästare: SM5CHH, Paul Gerst';I , Hertlgvägen 

DL 5S SM5BGM, Bo Forslund. Gamla Landsvägen15Jnb, Hägersten . Tfn Sthlm 08-19 32 33. 
3/5, Danderyd 1. Tfn Sthlm 08-55 57 65. KansUcbef: SM5KG, Klas-Gllran Dahlberg, Kvarn


hagsgatan 24}2 . Vällingby. Tfn Sthlm 08-89 33 88. 
 DL 5L SM50W, Kurt L euchovlus, Nygatan 11/1, Vä.
terås.T ekn. sekr.: SM5KV, Olle Ekblom, Forshagagatan 

DL 6 SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barnhemsgatan 11,28/2, Farsta. Tfn Sthlm 08-64 58 10. 
Mölndal. Tfn Göteborg 031-27 11 20 (bosta d)

QSL-obef: ' SM5AIO, Ernfrid Aspelin, Klenavägen 97, 031 -27 05 18 (arb.).
VendelsÖ. Tfn Sthlm 08-760319. 

DL 7 SM7MG, Sven Wiklund, Köpmansgatan 13, HöQTC-red.: SM5CRD. Lennarth Andersson, Sturegatan 
ganäs. Trn Hälslngborg-Höganäs 042-40522 (bo6 A/3, StockhOlm Ö. Tfn Sth lm 08-625218. 
stad) , 042-401 97 (arb. ).Suppi. : SM5ZD, Per-Anders Klnnman, LIevägen 2, 

Roslags-Näsby. Tfn Sthlm 08-5S 40 83. ~vI.or: SM7CKJ/6, P er Berg.tröm, Box 3052, KarIs
SuppI.: SM5AXQ, Karl-Erik Ande r.son, Härbrevägen borg. 

8/2 , Trängsund. Tfn Sthlm 08/64 9702 (bostad,;, Revlsor.uppl.: SM5-3313, Birger Carlstedt, Sandrjärd.
08-63 10 40/245 (arb.). gatan 10/9, Joha.nneshov. 

Fnnli:tionärerQTC 
Bulletin SM5BHO Mobilt SM5KG 

~nktör och ansva.rl!:, utglvlU'e: Diplom SM5CCE 

SM5CRD, Lennart Andersson, 
 (WA SM 1) Region I SM5ZD 

SM7ACBSturegatan 6 A/3, Stockholm Ö. Räv jakt SM5BZR 

DX: SM7CKJ/6, Per Bergström, Box 3052, Karlsborg. 


(A-350 och 
utländsl,a) Tester SM7IDSM7ID 


tan 24/2, Vällingby. 

Mobilt: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarnhagsga

(WASM 2) UKV SM5MN
SM5MNRävjakt: SM5BZR, Torbjllrn J ans.on, Aprikosgatan 


29/4, Vällingby. 
 (U!{V) NRAU Vakant 

SWL: SM3-3104, Sven Elfwlng, Soigärdsgatan 15, 

örn.köld.vlk. 


UKV: SM5MN, Karl-Erik Nord, Abborrvägen 4, LIn
 Priser ink). oms. 6,4 % 
köping. 
SM5FJ, Bengt Brolin. T aborsbergsvägen 14, MEDLEMSNALAR kr. 3:75 
Norrköping. OTC·NALEN kr. 4:10 

NYA LOGGBöCKER Typ A4 kr. 5:65 
Typ A5 kr. 4:10 

'UBILEUMSMÄRKEN kr. 2 :10/200 st. 
POPULÄR AMATöRRADIO inb. kr. 16:

Minneslista 
SSA:s kansli, Jönåkersvägen 12, Enskede. 


Exp. 10.30-11.30. Postadr. : SSA, En
 UTDRAG UR B:29 kr. -:55 

Skede 7. Postg. 52277. Tfn 08-487277. 
 TELEVERKETS MATRIKEL kr. 2:15 


QSL-byrån även kvällsöppet 18.30-20.30 
 TEKNISKA FRAGOR kr. -:80 

sista helgfria t orsdagen i varje må.nad. 
 STORCIRKELKARTA kr. 3:25 


SSA-bulletinen gå.r söndagar kl. 0900 på. 80 
 PREFIX· OCH ZONKARTA kr. 9:20 
m (3525 kHz) och kl. 10.00 på 40 m 

SSA DIPLOMBO!( kr. 13 :80 (7050 kHz) . 
MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 

med nålfastsättning kr. 4:30 
med knapp kr. 4:80

QTC ANNONSPRISER (leveranstid ca 2-3 män.) 

LOGGBLAD FöR TESTER kr. 1:65 per 20 st. 
1j2-sida .. ......... . 150:
1j1-sida ............ 275:

SSA VÄGGLöPARE 5 färger, 33 x 63 cm. 
1j4-sida ..... ..... .. 85 :  kr. 6 :40 
1j8-sida .... ....... . 50: Sätt in beloppet på postgirokonto 52277
Bilaga . . . . . . . . . . .. 275: och skriv beställningen på girotalongen. 

ANNONSAVDELNINGEN 
Box 163, Stockholm 1 FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 

Postgiro 607072 Tfn 500069 Enskede 7 

t + 
ORGAN FOR FORENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Vi önskar ett 
o 

Gott Nytt A r ! 

SSA 
i ..för det n~:u i ....et 

Ett å rsskifte brukar ofta föranl'eda me!' el 
ler ,ffi,indre filosof·iska spek ulationer' i for-m av 
äterblickar på det gamla eller profetior rö
rande 'det nya. De för,ra har sitt berättigande 
endast om man försöker dra erfarenh€t €r för 
framtiden ur dem, de senares värde ökar, om 
de kan grundas på dessa erfarenheter. Års Av detta skäl och för svensk amatör-goodwill 
skiftet 1962/ 63 kan enligt min .JTI€ning uppvisa är det, som SM5ZD redan tidigare framhållit 
åtskill.iga 'exempel på verksamhet, '!:lär bety i dessa spalter, 'en nödvändighet lil,aväl som 
dEil sefulla resultat nåtts under det gångna en hederssak, atJt v i erbjuder denna konferens 
aret och '!:lär samtidigt fortsat ta insatser för  de bästa tänkbara betingelser. 
väntas ·under den kommande tiden, både vad Till sist nagra ord 0111 verksamheten inom 
gäller den inhemska radioamatörverksamhe SSA. 'Styrelsens arbete kritiseras oft-a och det 
ten och beträffande dot internationella samar är bar'a -bra, eftersom det oftast tyder på ett 
betet. positivt intresse för föreningen. Meningar'na är 

Naturligtvis kan delade meningar råda om ej sällan delade om hur är'endena bör skötas. 
vad som varit d en största amatörhände lsen i Äldre och lwnservativare medl0mrnar kanske 
SM under 1962. Själv ·anser jag dock obetingat, anmärker på. att traditionella förfaringssätt 
att det är tillkomsten av SM4UKV. Frivi lliga över ges för onödiga nymodigheter'. Yngr'e och 
kraftel', dels inom 4: e distriktet, del s SM5Ay radikalare ans'er , ibland .j exakt samma fråga, 
och hans medhjälpare, har med energ i och in att styrelsen är för kOl1ventJionell eller I'eak 
tresse 'offrat tid och arbete för att med kom tionär. Det är sålunda helot ogörl1igt att samti
ponenter, skänkta av väl·v illiga donatorer, ska digt göra 'alla Ull viljes. Men en sak kan gö
pa denna UKV-fyr. D en ger - förutom a tt ras och det försöker v.i: 'a tt ,i möjligaste män 
den ju är ett hJä,lpmedel för amatörtraf,iken vidga styre lsens personliga kontakter r'unt lan 
- ännu en möjl~ghet för amatörerna att bevi det. Många tvistigheter beror h elt enkelt på 
sa värdet av sin medverkan i modern veten  missförstånd, ibland ömses·idiga, och de klaras 
skaplig forskning. I dagens läge arbetar fYr'en ut bäst vid personloiga sammantr~ffanden. Det 
ännu under delv'is prov.isoriska former, men vi är min förhoppning, att styrelsen skall kunna 
hoppas, aH vi under det kommande året steg fortsätta med denna verksamh et i -minst sam
för steg skall närma oss en mera permanent ma omfa ttning. sum under det senaste året, 
lösning. eftersom jag tror att 'det är en av grundva

På det internationella planet tilldrar sig Re larna för ·ett gott samarbete inom en förening 
gion I-konferensen det största intresset. SSA m ed medlemmar ÖVBJ' hela landet. 
hal' under 1962 fått officiellt uppdrag att ar Vidgad k-ontakbverksamhet, R eg.ion I-konfe
rangera denna konferens. Det skall ske i Mal  rensen och UKV-fyren billdar sålunda en bak
mö juni 1963 och en del förbel'edelser' har rc grund, som g€ra nl'edning hoppas att 1963 
dan påbörjats. Detta innebär, att vi kommer skall kunna bli ett lyckos~l:Jnt och framgångs
att vara värdar för de:legationeJ- frän omkring rikt amat örår. Dot tillönskar' ·styrelsen aHa 
20 länder . Konferensen kommer att f å. den rad·ioamatörer! 
största betydelse i det fort'satta .int·ernat<ionella Cm·t Erik ']'ottie 
arbel et på att hävda amatörernas intressen. SM5AZO 

http:18.30-20.30
http:10.30-11.30
http:ansva.rl
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Från DL-mötet 
Sammanträdet med SSA styrelse och DL 

och funktionärer ägde rum den 18 nov. 1962 
å kansliet. 

Närvarande vid sammanträdet var förJtoll1 
den kompletta styrelsen jämte suppleallter, 
samtliga DL utom DL2 och DL7 vilka var för
hindrade, revisorn, testledaren och diplomma
nagern WASM. Till sammanträdet hade avgi
vits nedanstående rapporter, vilka redovisas 

Meddelade s~kr. aU skrivelse avgått till separat. 
Kungl. Telestyrelsen ang. försäljning av sän !LN 
darematerial. _. För deltagande i Jamboree Distri ktsrapporter 
on-the-air hade de tillfälliga signalerna 

Ålytt D'eån I/fl 

SM1. 
SM5XA, SM6XAA, SM5XAB och SM5XAC ut Rävjakt har -- delvis p.g.a. den kyliga och 
delats. Vidare hade handlagts en dispensansö regniga sommaren - omfattats med ett täm
kan. Rundskrivelse hade även tillställts lan ligen dåligt intresse. Det har bL a. ir,te korats 
dets chefredaktörer. Skrivelsen finnes införd i någon distriktsmästare i den ä,lla sporten, ge
QTC 10/62. RSGB 21/28 Mc fonitest avhMle:; nom att antalet tävlingsjakter varit för få. 
den 1-2 dec. 1962. Det kylslagna sommarvädret har i gengäld 

}<'öredrog CHH det ekonomiska läget. Dc medfört att aktiviteten på banden varit av
olika kurvorna studerades och bedömdes sonl gjort större än föregående år, vilket med stör'
gynnsamma. Noterades dock att »övriga kon sta glädje kan noteras, inte minst av alla de 
tom> låg något högt. som jagar vVASM och andra åtråvärda di

plom.Diskuterades budget för 1963. Budgetförsla
UK-aktiviteten är f. n. koncentrerad till Visget kommer att framläggas å DL-mötet. 

by sedan -BSA och -JA avflyttat från SM1,Informerade KV om SM4UKV-fyren. Rap cech --BJY råkat i olycka med sin UK-rig.porter hade ingått från skilda håll. Å SM4· -BJY har doc i{ för avsikt att återkomma snamötet föredrogs även en bandupptagning. Ryk rast för att återställa något av balansen ochtesvis hade försports att fyren avlysi>nats neI"~ hävda landsbygden gentemot »storstaden».i mellaneuropa. Meetings ha!:" hållits i Visby med Gotland;<
Meddelades att frän SATT inbjudits till eH Radioklubb som arrangör. Fårösunds Radio

föredrag om mek. filter den 23/10-62. amatörklubb har p. g. a. akut lokalbrist inte 
Diskuterades SSA julkort och beslöts att hållit meeting förrän i november', då lokal med 

årets kort skulle omnämna REG. I-mötet i db rig installer'ad skall tagas i bruk, och där 
Malmö 1963. Ur_'pdrogs at sekr. att handlägga det är avsikten. att FRAK i fortsättningen 
ärendet. ",.kal i hälla sina ineetings. 

Togs frågan om SISA-bulletinen upp men SM1 :ornas anlal var i medio av 1962 34 st, 
bordlades till DL-mötet som denna fråga då varav 24 är mediemmar i SSA. Således något 
kommer upp igen. över 70 'fr. De som icke är medlemmar i SSA 

har inte varit aktiva sedan flera år tillbaka.Meddelade CRD att SM7BBY är föremål för Under året har ett B-licensprov i telegrafisvartsändning. 
avlagts inför DL i Fårösund. Några B-amatö

Beslöts att QTC skulle ingå i fackpressens rer, som hade för avsikt att avlägga prov för 
beredskapskomrni tte A-licens, har p. g. a. studier inom sitt yrke fått 

Rapporterade· GL från SM4-meetinget f,krinlägga dessa planer tillfälligt, men kom
Karlstad och överbringade en hälsning från mer säkert igen när tiden är mogen. 
LA5LG till SSA styrelse från NRRL. /AZK 

Inbjöd KV till december-meeting i Farsta. SM3. 
Distriktsmötet i Härnösand den 28 okt. in

/LN leddes med en träff på kvällen på Stadshotel
let med damer och dans. Antalet var inte mer 
än 12 st., och eftersom det var mansöverskott, 
kunde en del även syssla med »amatörprat».

Eftersom vi mottagit förfrågningar om det Distriktsmeetinget var sedan förlagt till 
brev som finns publicerat i novembernumret Vårdkasberget och där var antalet deltagare 
på sidan 264 ber vi att få göra en förklaring. 40 st. Hela distriktet var representerat. Härnö

Brevet som var adresserat till landets chef sand, Sundsvall, örnsköldsvik, östersund, Ig
redaktörer utsändes före QTC:s pressläggning gesund, Söderhamn samt Gävle, vilket tyder 
till 210 redaktioner representerande drygt 300 på intresse för saken. 
vecko- och dagstidningar över hela landet. Mötet avhandlade bl. a. distriktsmaterielen 

Resultat har redan nu kunnat noteras i form och därmed sammanhängande ekonomiska frå
av artiklar om amatörradio i ett flertal tid- gor, medel för löpande information och fonde
ningar. ring av medel för ett ev. distriktsläger. Vidare 

CRD förekom frägan om Reg. I-mötet, vilket an-
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sågs fylla en stor uppgift. QSL-verksamheten del mindre regeljusteringar. Vi har även haft 
diskuterades även. Ävenså 1963 års årsmöte glädjen att mottaga ytterligare en prisdona
samt svårigheterna att finna lämpliga kandi tion för testen av SM5UU. 
dater till SSA styrelse dryftades. Vikten av SSA nordiska VHF-test avhölls i maj med 
uppslutning till årsmötet resp. till 1963 års DL inte mindre än 52 deltagare frän SM, OZ och 
val poäl1gterades. OH. Svensk dubbelseger genom SM7AED och 

Efter en gemensam lunch med damer (4 st.) ISM7BAE. Reg: I:s stora VHF-test gick i sep
vidtog auktion. Trots att priserna var så nära. tember men tilldrog sig inte heller i är något 
bottennoteringarna som möjligt omsattes 260 större intresse frän svensk sida. En svensk 
kr. Distriktet tillfördes därigenom 26:- kr. test jury med SM7BE som ordf. har under året 
Efter auktionen samlades deltagarna å teknis varit i hårt arbete med att avdöma 1961 års 
ka läroverket där --LX demonstrerade skolans Reg. I-test. De av UK7 och danska 2 m-klub
mätutrustning för stående-vågmätning. Härnö ben anordnade testerna har traditionsenligt. ut
sandsklubben har byggt 320-Mc-generatorn gjort et välkommet bidrag för de tävlingsin
jämte förstärkaren och skolan har köpt »slot tresserade. 
ted-line»-utrustningen. Exempel på gott sam Goda konstruktionsartiklar i QTC har bl. a. 
arbete. SM5CHR, SM5AKP, SM5CZM och SM7AED 

Nästa distriktsmeeting föreslogs preliminärt presterat. 
förläggas till Gävle. SSA UKV-fyr, SM4UKV började sina sänd

/WB ningar från Grängesberg den 29/6 1962 på 
SM5L. 145.0 Mc. 

Den 15/6 1962 utsägs SM50W till DL5L. De amerikanska amatörsatelliterna Oscar I 
Distriktsmeeting anordnades i Västerås den och II (dec. ----61 och jun, -- 62) tilldrog sig 

11 nov. vilket samlade ett 30-tal deltagare. stort intresse, och flera av vära UKV-amatörer 
Bland de frågor som diskuterades kan näm deltog som »tracking stns». 

nas: SM4 har valt 145,32 Mc som distriktsfre
Bulletinen, QTC, QSL-tjänsten samt val av kvens. Kristaller hal' anskaffats, 

DL. /MN 
Vidare företogs en gallupundersökning enl. 

ett i förväg uppgjort formulär, vilket avsåg 
att spegla aktivitet och utrustning, samt in
tressen. Vidare förekom även en loppmarknad 
på medhavda radioprylar. 

/OW 
SM6. 

Inom distriktet finnes 307 medlemmar. Av 
de inom distriktet boende licensierade amatö
rerna är ungefär 50 % anslutna till SSA. Att 
siffran procentuellt är relativt låg, tillskrives 
det faktum att inom distriktet finnes ett storL 
antal militärer och yrkestelegrafister, vilka i 
stor utsträckning genom sitt yrke ej annat än 
tillfälligtvis äro aktiva. 

7 lokalavdelningar finnes inom distriktet. INTERNATIONELLT AMATÖR. 
Höstmeeting har avhållits i Borås vilket 

samlade ett 60-tal deltagare. Rävjakt bedrives MÖTE I SAO PAULO 
huvudsakligen i Trollhättan och Göteborg. In
om distriktet har förekommit att amatörer I Brasilien k.ammer under februari-april
oförskyllt blivit utpekade som vällande till 1963 >att 'ordnas en större industriell utställning
störningar. Genom Televerkets medver'kan har (flyg- .och rymdu<l:ställning) och i samband 
dessa dock kunnat rentvås från beskyllning med den kommer man att ha en rad kongTes
arna. ser, tävlingar, uppvisningar' mm av skilda slag.

Ett par svartsändare, dock ej distriktsbor, Blatsen blir Ibirapuera-parken i Sao Paul'O. 
har avslöjats och av myndigIleterna lagförts. 7-11 apr-il äger därvid ett internationellt m

/BLE dioamatörmöte rum under LABRE's ledning.
UKV. Diskussioner kommer att hållas bet!'äffande 

Även 1962 har varit ett gott UKV-år med almänn:a tekniska och vetenskapliga frågor, 
nya tillskott av UKV-entusiaster i huvudsak radioförbindelser och -teknik, störningar pil.
rekryterade frän de yngre årsklasserna sän amatörbanden, TVI m. m. Tillf,ällen finns att 
dareamatörer. bese Sao Paulo, som är Latinamer'ikas största 

Aktivitets-testen under-FJ:s ledning går industricentrum. Vidare 'Ordnas amatör'utställ
programenligt. ningar', amatörst3Jl!ioner' som kommer' att kö

Två folkomröstningar om reglerna för den ras äV'en för pel'sonliga meddelanden frän del
na test har hållits under året och har lett till tagarna, industribesök, utflykter 'Och till sist 
att testen fr.o.m. 1963 utökats till att omfatta en stor' bankett med typiska brasilianska ar
1. och 3. tisdagen i varje månad, förutom en tistuppträdanden m. m. _ 
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Ankaran 

Av SM5AZO 

Tävl.ingsterrängen 

Veckan 6/8-11/8 1962 anordnades för andra 
gången europamästerskap i rävjakt, denna 
gång i Ankaran, Jugoslavien. Det är en gan
ska liten ort ·wlldeles intill den italienska grän
sen och knappa två svenska mil från Tri·este. 
Centrum i orten är Hotell Adria, ett av Jugo
slavIens mondänare turisthotell, uppbyggt 
I<ring byggnader, som ursprungligen varit ett 
nunnekloster. Hotellet erbjuder help'e.nskm i 
a lla 'ol,ika standarkla sser, från inkvartering i 
enkla brädhytter längs stranden oeh servering 
under l'egnskydd till radhus och bungalows 
med dusch eller bad och väls kötta restaurang
matsalar. Byggnaderna är relativt utspridda 
och på ett tilltalande s'ätt inpassa de i landska
pet. Hela 'etablissemanget ligger, som namnet 
a nger, inbill Adriatiska havet, så att man kun
de gå direkt ned 'i det 28-gradiga vattnet. 

Vädret var under hela veckan stl'ålande, en 

Deltagare från sex länder 

I tävlingen deltog rovjägare från Jugosla
vien, ,Sovjetunion'en, Polen, österrike, Norge 
och Sverige. Lag had'e v·an1t anmälda från 
Tjeckoslovakien och Bulgarien, me n återbud 
hade sänts i sista stund. 

Från Sovjetunionen ·kom våra bekanta från 
StockhoLm och Moskva, Ernst Krenkel, RAEM, 
som lagledare, Nikolaj Kazanskij, UA3AF, 
som »trä n'are », och Alexander »Sascha» Aki
mov, numera UA3AG, Igor SjalimDv, UA3AEF, 
och Anatoli Gretjichin, UA3TZ. Nykom'ling var 
Ivan Martynov. Om sovjetjägamas strålande 
resu'ltat står att läsa i QTC nr 10/1962, där 
prisloistan r-efel'eras. 

Polen hade sänt två jägare, den ene, Antoni 
Hadydon, var med ,i Stockholm 1961 och ställ
de nu upp på 2 m, den andre, Boguslaw 
Przewor'ski, SP5BP, deltog ,i 80~metersjakten. 

österrik:iska tävlande hade kommit för a U del
ta 'enbart i 80-met-el'Sjakten och hade avpassat 
sin ankomst efter den. Arrangörerna hade 
emellertid kastat om jakterna, så att 80 m 
gick på fredagen och 2 m på lördagen i mot
sats tm vad som utlovats j programmet. Detta 
höll på att föranleda :en protest, men omsider 
klarades det hela ut tiLl allmän belåtenhet. 

Från Norge kom del av Gardermo'engrup
pen, Sverre Björndal, LAIKG, och Ole Holthe, 
LA3QG, som vi bckså känner från Stockholm 
-EM. Ende täV'lande svensk var förra årets 
europamästare på 80 m, Gunnar Svensson, nu 
16 år gammal. Han startade på både 80 och 
2 m . Gunnar b\:ev mycket populär i tävlings
lägret och torde ha ökat SM :s goodwill i avse
värd grad. Icke tävlande svenskar var under
tecknad med XYL. 

Från Västtyskiand fanns .inofficiella »obser
vatörer», DL1GR med XYL, DL9LD, »Luc.k>.' 
Zöttel med famllj i VW-buss, samt DL1CU, 
Felix Körner, som bl. a . svarar för tryckningen 
av DL-QTC. Tillfälligt dök äve n förre styrelse
ledamoten i ARI, IlAIV, Beppo Canito, upp. 
Egendomligt nog ha'de ingen schweizare letat 
sig dit. Inte heller holländare, som förra å:ret 
skyllde på att alla PA-hams åkte söderut på 
semester och sålunda inte kunde komma hll 
tävlingarna i Stockholm. 

Programmet fulltecknat med tävlingar 

Liksom i Stockholm hade en »ackl,imati~:!
ringsperiod » anordnats. De tävlande samlades 
alltså redan frän och med den inledande vecko
helgen. 'IIisdagen och onsdagen avhölls jugo
~laviska uttagningstävlingar, tillika jugosl·a
viska mästerskap. Utländska t ä vlande fick 
delta som träruing. Torsdagen ägnades å.t prov
ning av saxar på förmiddagen och jurysam
manträde på eftermiddagen. Slutligen gick hu
vudtävlingarna på fredag och lördag. 

Tävlingarna utfördes i allt väsentligt enligt 
samma regler, som föreslogs av SSA efter EM 
1961. Värmen g jorde det nödvändigt att starta 
ganska tidigt på mornarna för att löpningen 
skulle vara avslutad, innan den stekande mid

YU1AX i samspråk med XYL-SM5AZO. 
T. v. skymtar SP9DR. 

dagssolen förlamade handlingskraften. Vi fick 
därför stiga upp vid tider, som varierade mel
lan 3.30 och 4.30 im. I gengäld kunde eft'ermid
dagen så gott -som i sin helhet fördrivas på 
badstranden. Någon tidigare sänggång på 
kväll'en blev det däremot ·aldrig ti1lfäUe till. 

Det futll'ecknade programmet gav hell er inte 
utrymme åt några gemensamma utfly,kter, 
som från början planerats. Dä.remot ordnades 
en hel del privata s·ight-seeångturer under mer 
eller mindre livsfar.1iga bilkörningar i de bran
ta omgivningarna. YU1AA, Janez Znidarsic, 
vice ordförande i SRJ, förde oss som äl,skvärd 
gu'id-e dels till en g1ammal borg högt upp på 
en kJ.ippa några 100 m från ital1enska gränsen 
m-ed en magn-ifik utsikt över Trieste, dels tilll 
'en dju!1park i en idyllisk dalgång. 

I gor Sjalimov leder allsång . T. h. dub ble e'uro
pamä8taren Gl·etjichin. 

Högtidliga ceremonier inledde och avslutade 

Ol'dföranden i SRJ, Slo'bodan Nakicenovic, 
YUIA, ·som ä r generalsekreterare i den jugo
slaviska atomkommitten, höll ett hälsningsan
föra nde på torsdagskvällen inför alla deltagare 
och ~ närvaro av representant-er för den jugo
slaviska t el'ev,isionen och pressen. Talet tolka 
des på fri hand direkt av chefredaktören för 
den jugoslaviska »Radioamater», Vsevolod Jo
vanovic, YUIAO, som visade sig vara mycket 
skicklig simultantolk till -engelska, ryska och 
vid ·behov även franska. 

Det största e<Venemanget var docl, på lör
dagskväl\'en . Det var i form aven bankett, som 
v·ar både välbesökt och livlig. De 'som erinrar 
sig den alkoholf.r·ia förtä ringen på Brevik förra 
å ret , kan kansk'e förstå kontrasten, då lande ts 

~ 

RÄVJAKTSSPALTEN 
innehålleT i detta nu·mmeT bland annat de 
senas t e nyhete1'?la om Täv-EM 1963. 

verklig kontrast mot det v·äder vi vant oss v,id Dessutom m'edföljde en lagledare, Jan Wojci
här hemma. Värmen var behaglig, när' man kowski , SP9DR, UKV-manager i PZK. 
inte behövde k'roppsarbeta. Tre österrikare var med, OE1CV, OE3UK 

Terrängen i grannskapet var ganska kupe och OE8AK. D-en sistnämnde, Alois Krischke, 
rad. Marker'ade höjdpartier svarade för besvä har en tid varit bosatt i Sverige och torde vara 
rande reflexer och och ofta omfattande busk väl kä nd i svenska amatörkretsar. ytterligare 
snår minskade framk·omligheten för rävjägar två OE-hams befann sig på platsen. dock utan 
na. att ta del i tävlingarna, OE6AI och -6CB. De 
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vin i magnumbuteljer tyngde de även i övrigt 
välförsedda borden. Stämningen blev mycket 
hög framåt aftonen och Igor Sjalimov ledde 
efterhand allsång av melodin ».Midnatt:i Mosk
va», 'ett icke ob'ekant tema. I stort sett alla 
priser gick till Sovjet. 

YU1AG p1'ovar rävliändare. 

SRJ ansvarig arrangör 
Huvudansvarig för arr'angemangen var SRJ 

generalsekreterare, Svetozar Ribar, YU1A. 
Själva tävlingarna var emellertid förberedda 
av den sl'Ov'enska radioklubben, som också ge
nomförde dem. För att tävlingsl1:emligheten 
skulle bevaras, hade banläggaren, YU3AB, 
lagt tre altternat,ivabanor, av vilka en jury-

OPLACERADE QSL 
UL7GQ 23/4 1959 

KW6DG 20/8 1961 

K8LSK 6/9 1961 

UAIKED 8/9 1961 Fram; Joscph/SSB. 

VK6Z0 10/9 1961 

UM8AT 17/11 1961 

UF6FB 21/11 1961 7 Mc. 

J A3BIS 3/1 1962 7 Mc. 

UA0KAR 20/3 1962 SSB. 

K3PZH 23/3 1962 21 Mc. 

TF3IC 1/5 1962 7 Mc. Opr. J<~inar. 


CR6DX 9/5 1962 21 Mc. Opr. Olle. 

YV5DH 11/8 1962 /mm Opr. Kazik? 

UA9ES 10/11 1962 Opr. Per. 


Alla SM och SL och speciellt SM1-statio
ner bör ta sig en noggrann titt på denna 
lista. Skriv till mig om Du haft något QSO 
som stämmer in med ovannämnda förteck
ning. QSL:et kanske är Ditt' 

En del QSL från listan i nr 12 har re
dan hittat rätte ägarna. Hoppas ännu fler 
kollar sina loggböcker, ty jag vill ogärna re
turnera rara DX-QSL. 

7.'1 SM5AIO 

medlem på tävJi.ngsmorgonen valde ut en, som 
skulle komma tHl utförande. 

Eftersom J 'ugoslavien äJr en federativ repu
blik, som i sin tur består 'av sex delrepubli.ker, 
måste 'även ,SRJ organisation vara anpassad 
efter detta, I var och en av de sex 'republikerna 
finns sålun'da en radioklubb, som i sin tur in
går i SRJ. Totalt räknar SRJ 25.000 medlem
mar. Av dem har 2.500 licens, men det finns 
bara ca 800 stationer, vilket innebär, att fler
talet har licens enbart för klubbstatdoner. Det 
finns fyra certiHkatklasser: 

Kilass 1 200 W privatstattioner 

2 50 W privatstatione,r 

3 K~ubbstationer 


4 Enbart UKV 

Liksom i Sverige har huvuddelen av styrel

semedlemmarna ordinarie yrken, vid s'idan av 
vilkastyrelsearbetet handläggs. Dock har man 
helUdsanställd generalsekreterare och dito re
daktör. Med assistent- och sekreterarpersonal 
ha'r SRJ fem heltidsanställda, vartill kommer 
elva ute idelrepublikerna. 

Trivsam amatörträff 
Liksom tid'igare rävjaktsevenemang blev 

EM i Ankaran ett synnerloigen angenämt och 
intressant tillfälle bill sammanträffande med 
amatörer frän många håll och till diskussion 
och utbyte av erfarenheter på skilda områden. 
Speciellt är vi t'acksamma för den 'Välvilja och 
omtänksamhet, som ägnades oss våra värdar, 
representanterna för SRJ, och då kanske 
främst Ribar Znidarsic och Jovanovic, I sam
band med ditresande hade jag själv d€oSsutom 
tillfälle att göra 'en kort rundtur -genom lan
det, under vilken jag träffade ännu fler gäst
tr,ia YU-hams. Sl,utsatsen bHr således, att vi 
som hade fÖl'månen att besöka EM i rävjakt 
1962, säkerligen gärna å terlfoändcr till YU-land 
på någon semester, _ 

Siemens 
har nu flyttat in i sitt nybyggda höghus invid 
Norrtull i Stockholm, snett emot Wennergren
Center. 

Efter att ha varit spridda på tolv olika 
adresser känns det givetvis skönt att kunna 
flytta in under ett och samma tak. 

Alla avdelningarna har tvingats flytta un
der trycket av att hela tiden sköta de vanliga 
löpande göromålen. Installationerna har - gi
ve tvis - skötts av företaget självt. • 

Nya kataloger 
Philips har kommit ut med en ny innehå.lls

rik komponentkatalog där man kan finna 
mängder av tekniska data på ferroxcubemate
rial, kondensatorer, motstånd, termistorer, va
ristorer, kristaller och annat. 

Erik Ferner AB har översänt nya prislistor 
- ReA halvledare, mottagarrör och special
rÖl' - samt produktguide för halvledare, _ 
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TRANSISTOR 

Av SM7AED 

I "The Short Wave Magazine", december 
1961, fanns den här konvertern, som är kon
struerad av G3JAM. Den består endast av 
två transistorer, en AF 102 till hf-steg och en 
AF 102 till blandare, oscillator och fyrdubb
lare, Kristallen är en tredje övertonskristall 
och svänger på 35,5 kHz. 
C = ca 1 pF, två hopsnodda trådar. 
L1 = 3 varv, 1,6 mm träd, 11 mm for,m, nå.

got särad. 
L2 = 34 varv, 0,32 mm tråd, tättlindad pä järn

kärna. 
L;j = 12 varv, 0,45 mm träd, 6,4 mm form med 

järnkärna, 
L1 = 50 varv, 0,13 mm tråd, pä en bit 19 mm 

ferritantenn. 
Lv 15 varv, 0,27 mm tråd, på kalla änden av 

L;l,' 
L 4 skall ha lågt Q-värde för att självsvängning
Skall undvikoas, _ 

• ANODSf?ÅNN1NC> 

I~~ 

l! T I 

IOkl1 \ .. , 2511 
2S 'I 

VOX '0' 

PIO~I 
10~· 01' 

100.Av SM5UR 

Då man inte har så mycket plats över i 
modulatorer eller inte har lust att sätta in ett 
eller ett par rör kan en transistoriserad VOX 
kanske vara lösningen på taIstyrningsproble
met. 

För att slippa ifrån lågspänningslikriktare 
har jag anslutit anordningen via en spännings
delare till anodspänningen. Strömmen är myc
ket blygsam; 0,8 mA utan signal, 3 mA med 
signal. Reläet är ursprungligen avsett för ra
diostyrning, men ett högohmigt telefonrelä går 
or;ksa att använda, 

Insignalen vid tillslag skall vara minst 0,1 
V och kan tagas ut från en katod i mikrofon
förstärkaren. OBS' Signalen bÖl' inte tagas ut 
från någon anod för transistorer är lågohmiga 
på ingången. Reläets hålltid bestämmes av in
ställningen på potentiometern P2, VOX-en kan 
naturligtvis köras på ett 9 V batteri. _ 

Schema på trans'istorisel'ad Vox. Transistol'e1'
na kan e,xempelvis vara OC70, OC71, OC75 el
ler lilenande. Dioderna exempelvis OA185. 
Spänningsdelarmotståndet R = vid + 150 V 
82 kohm; + 250 V 180 k. Ry = Relä på om
kring 2-5 leoion, 
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HAJRP 

OXIOE 
COATED 
TUNGSTEN 
FILAMENT KATODEN 
WIRES 

MICA 
INSULATOR 

NICKEL 
SLEEVE 

Av SM5BUO Ake Backman, Ibsengatan 44, Bromma 

FÖTen'ingen Sveriges Sända7'eamatöre7' 

Fig . .1. Harpkatoden Iws QC 05/.1 .5. 

I och med att transistorer började användas 
i mottagare och vissa delar av sändare för 
mobila anläggningar har en stor effektbespa
ring blivit möjlig. I transistoriserade mobilan
läggningar representerar glödströmmen i sän
darens effektsteg upp till 90 % av den totala 
strömförbrukningen. Det är bara här, som en 
ytterligare inbesparing kan erhållas. Utveck
ling av ett rör, som dral' glödeffekt endast un
der den aktiva sändningsperioden, skulle göra 
en 90-procentig inbesparing möjlig, m en kun
de bara accepteras, om fördröjningen för sänd
ning vore omärklig. Kravet är därför ett rör 
med så kort uppvärmningstid, att det kan 
manövreras med en mikrofontangent. Ett rör 
av denna typ måste av nödvändighet ha en 
direktupphettad katod. 

Ett grundligt studium av detta problem in
om Philipskoncernen visade att en fullständigt 
nya konstruktion av katoden erfordrades, ty 
nu måste katoden upphetta en viss oxidkvan
titel så snabbt som möjligt. 

Som resultat av studierna ulvecklades harp
katoden, se fig. l, och införlivades i flera 
nya Philipsrör. Med typerna QC 05/35 och 
YL 1020, som här diskuteras som exempel, 

är det möjligt, att med den nya katodkonstruk 
tionen nedbringa uppvärmningstiden till 0,1
0,4 sekunder. Samtidigt får man ytterligare 
fördelar genom ett stabilt elektrodsystem, lång 
livstid och hög-re förstärkning vid hög frekvens 
jämfört med hårnalskatodrör. För att få fram 
ett röl' med så kort uppvärmningstid som 0,1 s, 
fordras atL man löser problemet med val 
av konstruktion och korrekt katodmaterial. 
KonstrukLören kan välja mellan att göra ka
toden av tråd eller band. Avgörandet m åste 
ske mot bakgrunden av många omständighe
ter: form, tjocklek, förhållande mellan volym 
och yta, oxidtjocklek, specifik värme och mot
ståndsförhållande i varmt och kallt tillstånd. 
Om man väljer band, erfordras att nickel eller 
någon av dess legeringar används pa grund 
av lättheten att tillverka band av denna me
tall. Om man välj el' tråd, kan endast wolfram 
komma ifråga på grund av den nödvändiga 
brotthållfasthet en. Jämförelsen mellan band 
och tråd påverkas starkt av egenskaperna hos 
det material som används. Förhållandet mel
lan volym och yta är stöl'l'e hos tråd och ger 
emission från ett oxid lager, vars yta är 1/6 
av deL som fordras för band. Detta beror pa 

att emission från en rund tråd sker lättare 
på grund av den elektriska fältkoncentratio 
nen hos en tråd. Oxidlagrets tjocklek är speci
ellt betydelsefullt. Innan emissionen kan bör
ja, måste värmen från katoden tränga igenom 
till oxidlagrets yta. Den tid, som behövs för 
värmeöverföringen, är proportionell mot kvad
raten på oxidtjockleken. Därför upphettas en 
trådkatod m ed det erfordrade oxidlagret av 
ca 12 I' på 2,7 % av den tid, som behövs för 
en bandkatod med oxidbeläggningen 75 ." för 
samma emission. 

t 
~ 

~ 
~ 

WARM uP TlIro4[ - 

TOTAL CAJ MODE HEAT 

DISS'PA,lIOt.! 8'N 


F-ig.2. r'-pP1/iinnn·;.ngst·irl som fun/ction al) v ii/"
rneföTlu.~teT. 

Nickels specifika värme är högt, vilket be
tyder, att det vid lika tillförd glödeffekt be
höver längre tid än wolfram att uppnå emis
sionstemperatur. Dessutom är förhållandet 
mellan resistansen i kallt och i varmt tillstånd 
hos wolfram 1:12 jämfört med 1:4 för nickel. 

I I I 
ltiEORE' _(AL 
TEMPERATlIRE _ 

o .2 .4 .6 .8 
'NARM UP TllroIf - _ 

"f O TAL CAT HQ Of ~[ ... T 
rl~StPATIO'" 2w 

ningen hos trådkatoden betyder att mer vär
me är tillgängligt för katoduppvärmningen. I 
fig. 2 jämförs uppvärmningstiderna för två ka
toder, varav den ena har ett högre effektbehov 
än den andra. Det inses sålunda att i varje 
fall är en direktupphettad lrådkatod överläg
sen en bandkatod inte bara till form utan 
också genom det material som den är gjord av. 

I harpkatoden är den långa tråden, som för
ut sammanhängde med direktupphettade ka
toder, lindad parallellt på ett stabilt underlag. 
Denna katodkonstruktion tillåter variation av 
längd, djup och bredd. Så t. ex . måste harp
katoden i YL 1020 (den snabbupphettade ver
sionen av QQE 03/20) ha större tjock lek pä 
grund av separationen mellan de två gallren. 
Harpkatodens stomme har fördjupats genom 
användning av keramiska spridare, fig. 3. För
delarna med denna konstruktion gentemot 
bandkatoden är stabilitet ur både elektrisk 
och mekaniSk synpunkt. Mekaniskt sett är 
risken mindre för kortslutning och för ned
hängning, som tiJl sist kan resultera i katod
avbrott. Genom sin likhet med en Faraday
skärm tjänstgör harpkatoden som en skärm 
mellan de båda styrgallren och utökar här
igenom rörets maximalfrekvens till UHF-om
rädet. Fig. 4 visar en bandkatod ; jämför dess 
öppna konstruktion, som tillåter kapacitans 
mellan styrgallren, med harpkatodens täta 
uppbyggnad, fig. 3. 

I motsats till andra katoder arbetar harp
katoden vid en relativt låg spänning och hög 
ström. Röret ·QC 05/35, som har denna kon
struktion, erfordrar 1,6 V vid 3,2 A. Fastän 
det kan synas svårt att möta detta krav i 
konventionella 6 eller 12 V batterier i fordon, 
finns det flera lösningar, av vilka var och en 
har vissa egna fördelar. ~ 

r :'.~ 
· ( ,1 
.) 

IIf 


Detta betyder att en wolframkatod drar en 
kraftig strömstöt i det ögonblick spänningen 
ansluts. Oxidbeläggningen uppnår härigenom 

Fdin vänster 
hos YL10 20. 

till högeT,' F·ig. 3 
Fig . 4 Bandkatod. 

BaTpkato(/en 
F'ig. 5 Upp

snabbt emissionstemperatur. På grund av det väl'lnningstid 80m funktion a.v pt'tlagd spän
ta fördelaktiga förhållande kan man använda nin.l1 . 
metoder där en högre spänning än tillåtet un
der kort varaktighet anbringas för att ytter
ligare förkorta uppvärmningstiden. Slutligen 
har trådkatoden en större värmeavgivnings
förmåga än en bandkatod. I varje annan rör
typ skulle detta vara en nackdel, men i ome
delbart upphettade typer resulterar det i snab
bare uppvärmning. Den högre effektföl'bruk
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Anslutning aven glödspänning av 1,6 V ger tasta i effektbesparing, är det möjligt att ma
en uppvärmningstid av 0,5 s, vilket visas i ta harpkatoden från en lindning på transfor
fig. 5, där uppvärmningstiden för QC 05/ 35 matorn i en konventionell transistoriserad lik
anges som funktion av pålagd glödspänning. spänningsomvandlare. En koppling av denna 
Föl' att ytterligare minska uppvärmningstiden typ visas i fig. 8. Om glödspänningen här kan 
kan en stötspänning påläggas, vilket visas i hållas konstant, kan en uppvärmningstid av 
fig. 6 och 7. Resultatet av denna stötspänning 0,4 s erhållas för 70 % av full uteffekt. För att 
kan ses i diagrammet fig. 6. I dessa kopplingar kombinera fördelarna av dessa båda kopp
kortsluter r elä K l över R ll, vilket är en del Iingar, kan likspänningsomvandlaren utföras 
av den resistans, som behövs för att sänka så, att den från början ger en hög stötglöd
spänningen till 1,6 V. Då mikrofonkontakten spänning tills högspänningslindningen belastas 
intrycks, fördröjs reläets frånslag av fördröj genom att rören drar anodström. 
ningskretsen bestående av och C, eller R:~ Utförandet överensstämmer meå det som viR 3 
och lampan LM1 i fig. 7. Under uppehållet sas i fig. 8 med undantag för den speciella 
uppnår katoden arbetstemperatur genom den elektriska egenskapen. Konstruktionen aven 
pålagda stötspänningen och därefter ansluts likspänningsomvandlare med den rätta stöt 
normal glödspänning. Denna metod har låga spänningskaraktären medför emell ertid ytter
kostnader och är oberoende av andra kretsar ligare kostnader och blir specialiserad för en 
i sändaren. Den uppvärmningstid på 0,1 s, viss applikation. 
som erhålles på detta sätt, kan allmänt ac Slutligen kan man i en sändare m ed långa 
cepteras. I apparater där man fordrar det Yt- sändningsperioder kombinera r eläkopplingen 
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och likspänningsomvandlaren, vilket visas i 
fig. 9. I d etta fall ansluts katoden genom re
l äet först till batteriet och därefter till Iil{ 
spänningsomvandlaren. I fig. 6 visas uppvärm
ningstid som funktion av pålagd glödspänning, 
samt uteffekt som funktion av tiden. 

Användning av harpkatoden m edför inbe
sparing av glödeffekt, som tidi gare nämnts, 
men man får även en annan fördel jämfört 
m ed andra direktupphettade katoder. Genom 
en serie långlivsprov har man nämligen kon-

POW[A MtCAOPtiO~( 
SWITCH SWITCH 

"f.r 
R, 

J, 
lUI 

Vi!!. 7. 

statel'at att harpkaloden hal' betydligt läng
re livstid. I de flesta mobila apparater före
kommer långa stand-by perioder m ellan sänd
ningarna. Harpkatoden kopplas på bara under 
aktuella sändningsperioder, så att arbetslivet 
sprids ut på flera år. En indirekt upphettad 
katod skull e i denna tillämpning förbli matad 
men utan katodström under långa perioder . 
Dctta arbetssätt leder till interfaceeffekt och 
försämring av katodens emitterande område. 
nörets verkliga arbetsliv konsumeras sålunda 
under standbyperioderna. 

D en längsta väntetid, som kan tillåtas in
nan sändaren kommer igång, bestämmer van
ligen de faktorer, som är viktigast för kon
sLluktören. I en anordning, där mikrofonen är 
placerad i en klyka, kan en uppvärmningstid 
av 0,5 s tolereras, vilket är mycket snabbare 
än hos konventionella katoder . Detta värde 
uppnås redan utan användning av speciella 
kopplingar. I andra tillämpningar där mikro
fcnkontakten kontrollerar glödströmsförsörj 
ningen, fordras den kortaste uppvärmningsti 
den . 

A v ovan beskrivna kopplingar torde den 
som bäst passar tillämpningen användas för 
uppnående av kortast möjliga uppvärmnings
tio.. Det bör emellertid observeras, att de an
givna uppvä l'mningstiderna gäller från kallt 
tillstånd. 'M ellan sändningarna i en Lvåvägsför
bindelse kommer katoden att vara delvis upp
h p.LLad, så att ännu kortare tider än de nämn
da komm er att uppnås. _ 

Charnel Islands 
För dem som jagar Ge kan det här tipset 

kanske vara värdefullt. Skriv en rad till 
GC2CNC, Ernest Banks, 23 M ar ett Court, Ma
rett Road, Jersey, Channel Islands och be
stäm lämplig tid och frekvens (cw). Bifoga 
IRC. ORD 

RSGB firar ~~GOLDEN JUBILEE" 

RSGB, som är en mycket gammal förening, 
firar 1963 »Golden JubiIee». För att underlätta 
för utländska amatörer att planlägga ·r ooor 
m. m så att de kan delta i festligheterna, som 
avses -äga rum under förs,ta veckan i juli, har 
man sänt ut följande preliminära program: 

1/7: (måndag): Besök hos BBC mm. 
2/7: B esök vid andra platser av t ekniskt in 

tresse. 
3/7: Gemensam lunch (Londonavdelningen). 

På k väHen besök vid L ondons planeta
riUJll (or·ientering 	om radioastronomi ) 
och officiell ,mottagning. 

4/7: Flodtur fr l\.n vVestminstel' till H<1mpton 
Court. 
På kvällen möte. alTangel'at av Londons 
UKV-grupp. 

[)/7: På kvänen jubileumsmiddag Con 
naught ROOJlls, London. 

M ed hänsyn till önskvärdheten att SSA offi 
ciellt r epresentel 'as vid detta jubHeum är sly
l '-e lsen tack'sam föl' underrättelse, o m någon 
avser att vara i eller nära London under den
na tid. 

KONKURRERANDE AMATÖR
KLUBB I VENEZUELA 

Den officiella r ad ioamatörföreningen i Vene
zuela, Radio Club Venezolaruo (RC.V.l, som 
också representerar landet i I.A.RU., har .i en 
rundskrivelse upplyst om ·att en konkurrerande 
förening bildats i landet, likaså i Caracas. En
ligt R.C.V. består ö en nybildade föreningen av 
en mindre grupp amatörer, som utträ.tt ur 
RC.V. 

R.C.V., som ·bildades 1934, bekiagar åtgär
den som ägnoo att -splittra amatörTöreIsen .j 

landet och beteckna,r den som ett flagran t 
brott mot aJmatörernas principer. Brevet, som 
undertecknats a v ordföranden, J ose Gregori-o 
Sanchez, YV5AES, och sekretera,ren, Jorge G. 
Gou'Ssot A., YV5BFT, slutar m ed en h.älsning 
till a:lla m edlemmar i I.A.RU. 

I augusti fick SSA ett brev från d;;n fron
derande föreningen. Den kallar sig Liga de 
Radioexperimentadores {l e Venezuela (L.RV.). 
Ordföranden är Al"mando Garcia Tovar, 
YV5ANW. Klubben hal' en egen station, 
YV5BMM, som avses arbeta på alla band från 
160 m upp till och m ed VHF-banden. Föl' a,tt 
söka erk:ännande hal' man valt metoden at t 
kalla amatörföreningarna i olika länder som 
hedersm edlemmar. 

I .A.RU. upplysel' på förfrågan, alt R .C.V . 
är den enda lagliga representanten föl' de ve 
nezolanska ·mdioamatörerna. Det är däl' för till 
rådligt att i möjligaste mån undvika samröre 
med L.R.V. 

SM5AZ() 

http:uttr�.tt
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UUV-red.: SM5l\lN, K .-E. Nord. Abborrväg. 4, LInköping. 

Bltr. r ed.: SM5FJ, Bengt BroUn, Taborsbergsvägen H, 
Norrl,öplng. 

Aktivitetstesten 

SM7ZN 204 S~o(BCJI 56 
s~r5BSZ 151 SM5DYE 52 
SM5BDQ 153 SM6CSO 50 
SM5LE 144 SM6CSY 41\ 
SM3AST 142 "l\<r.5CHV 47 
SM4WP 136 SM5HG 46 
SM6PF 118 3~{3CFW 38 
SM5AEZ 117 SM5AGM 35 
SM5FJ 116 SM7DTE 31 
SM5CAY 111 SM5DAE 31 
SM5TC 109 SM6DQA 30 
SM5BEI 102 SM5BRD 29 
SM6YH 102 SM1CNM 27 
SM5ARR 100 SM5AQl 24 
SM1CUl 96 SM5VV\V 23 
SM5JA 91 SM7ANB 21 
OH0RJ 89 S~f7DRB 14 
SM4KL M S~l1BT 12 
SM6PU 84 SM6CNX 10 
SM5CJF 78 SM3JJS 9 
SM5CAX 15 
SM5CPfl 72 
SM7YO 
SM5LZ 

71 
69 Lyssnare : 

SM5CMJ 60 SM5-3305 107 
SM5CHH 60 SM5 2122 56 

Kommentarer 

5BDQ 	 Conds mycket bra ösetrut, m issade dock UR och 
UA. Min antenn nu på plats. önskar sked pä 
432. Finska fyren OH3VHF igång hela l,vällarna 
på. 144,9 från Tamperc. Signalsystemet bestar av 
fem sekunder bärväg o m växlande med sta lions
signalen, Fyren ändrar sin beamrlktning efter sex 
slationsslgnaleringar och återkommer mot s:\r 
igen efter :2 mIn och 50 sek. 

JAST 	 Bästa testen hittills. Hörde UR2SKAC, 6PF, 7ZN, 
5BDQ och OH3VHF. Körde OHA-VHF diplom pa 
testen. Wx var tät dimma på södra stadsberget. 

5AEZ SM4UKV hörde. med 58/99. 
5TC/5 QTH 7 km VNV Sigtuna . Hörde 5CRR, 5CXV, 

5AGl, 5CFW och 5FJ. 
5BEI SM3AST kommer Iroligen på 144,31 1144 ,57) hä

danefter . 
OH0RJ Mycket fina condx . Körde alla hörda stn utom 

5CHH. 
~KL Början av kvällen goda condx mot SÖ, därerter 

TVI-spöket, de sista timmarna dAligt. 
Varför deltager ej de 81'14 som har stn? . 

5CMJ Min första riktiga test. QRG 144,68 lokal t 145,28. 
6CSY Conds bra i början men sackade a v på slutet. 

Min QRG 144,61 QTH Göteborg. 
3CFW 

5AGM 

7DTE Min första test pä 2 meter. QTH Lund. 
6DQA Fick ingen SM5, men hörde OH3VHF m ed 579. 
5\7-{VV Min för.ta test. QRG 144,46 input GW Ant 2 X 10 

dipol! 
7/INB Har kommit igån g igen på QRG 144 .38. 
7DRB Hörde GPF, 5ARR, 5AEZ, lCNM, 7ANB, 5BSZ 

och 7BLO. 
1BT Tyvärr är beamen fast mot norr men hörde !tnc1<"t 

7YO. 
(;CNX 	 Min debut-test. Antennen siller på huset bredvid 

(besvärlig hyresvä.rd i huset), så nedledningen är 
över :10 meter. Har sex kristaller men anvä.nde 
144 ,27. 144.72 och 145,35 på testen. (Något för 
df')m att bita j ~om rcpo=tr efter rrek venstabeller j 

QTr.-~F.Jl. 

AI(rfIVITETSTESTEN 
144 
432 

Aktivitetstesten 144 & 432 
(Regler fr.O.rn. l/l 1963) 

1. 	 Testen gär första och tredje tisdagen varje mållad 
kl 1900-2400 SNT. 

2. 	 Tredje tisdagen endast traflksätl Al. 

3. 	 Varje stn får konta ktas endast en gång per band och 
tisdag. 

4. 	 Tävlande Insände r logg för den bästa tisdagen i må
nadsomgången. 

5. 	 Logg skall upptaga lid, m ot stn, sänd och mott. RST 
(RS). uppskattat avstånd i km samt poäng enl. ta· 
bellen. Poängsumman sammanräknas av den tävlan ~ 
ile. Logg skall vara bitr rad (f.n. SM5FJ) tillhanda 
s~nast 10 dagar efter tredje tisdagen. 

fl. 	 Besökande see.op. fAr icke använda e~ell .s lnsignal 
frlln värdstn för extra test -QSO. 

7. 	 S. k. multloperator-körning dock tilläten. 
~ 	 Mobil och portabel stn bör uppgiva QTH till motst Il 

i och för uppskallning av avstånd. 

9. 	 Utländska tävlande fär endast räkna QSO med SL 
och SM-stationer. 

10. De 	 nio bästa omgångarna sam m anräknas vid ärets 
slut. Tttvlande som deltagit mindre än nio månader 

placeras efter tävlande med nio tester även om den för
res poängsumma är högre. 

11. POÄNGTABELT. 

Avst. km 144 432 Avst. km 144 432 
0- lO 1 2 251-360 6 30 

11- 40 2 5 361-450 7 35 
41- 90 :1 10 451-550 g 40 
91-160 1 20 551-650 9 4:; 

161-250 5 25 öve r 651 JO ~o 

Folkomröstningen 
Alternat iv 2 segrade med 22 röster mot 11. Endasl 

den bästa tisdagens poäng skall alltså räknas. Det är 
g lädjande att så. många röstat och att UK-bröderna vi 
sar så starkt intresse för aktivitetstef;ten. 

SM5BDQ vill göra ett förtydligande av s i tt arbete i 
sambantl med omröstningen, vI citerar: » Vid de mee

så viktig att Ingen testdeltagare borde under låta att 
rösta .» 

Ja, SM4KL råkade visst ut för något liknande. 
Vi tackar både Tord och Karl-Ollo [(il' intresserad hjälp 

och hoppas fä reglern a så. som de tävlande önskar . 
Multipeln 3 för 132 och högre b and k an kanske disku

teras, men vi tyckte den borde försökas för att stimulera 
till 70 cm byggen. 

Ovanstå.ende poängbertlkning tillämpa s =edan frän jul 
te.ten -62. VI .kall vidare under -03 törsöl,. med qth
angivelser enJigt QRA Locator.» 

SM2 Korpilombolo


I Från öfre Norrland kommer ett trevli gt bre\', vnrs a·...·

sända re ar SM2COP. Jag till.Uer mig r-itera IIf Rune5; 

epistel: 


» 1 deballhörnan har Ilet ju tviSLo.ts läng~ om aktivite
'\ ten pä delen 145--146 Mc/s, som ~Inte finns ' en!. lns~n

(Iarna). 


Om DX-en (sett (rln SM5-ornas s~fJlvinkt l ), skulle 

fl y tta till övre de len :lV 2-meterli'bandct. s lwlle ;:;äkl!rl 

de DX-medvetna l yssna Jven över 145 !'. f C's och fler OCh 

ner skulle Inse att också den delen är användbar. 


T yvärr har j ag inga möjligheter att bli QRV på UKV

banden än på. ett bra t ag, men den da gen det bltr, l ova.· 

jag att använda även »övre delen»! }'ii! 


Här i Norrbotten tror jag inte ~ll det finIls någon 

aktivitet a ll s pä 144. men av v.1ra. grannar OnfJ-orna 

vet. jag att det finns några som försUkt köra. på UKV. 

Varför det inte utvecklats :ner beror vtl..l på » ~lesbefoJk 


nlngen» . Själv har jag 150 km till närm:lste SM -HA~f


granne! l Tornea, Finland, mittemot H c:p::t rand a . p lane

rar ett lJ3 1' hams på att Iwmma i gång på 1·t4 så smä

lJingom. Om det blir endast för alt k~r" lokaltrafik el. 

nx. vet jag inte. 


Det vo re onei<ligell ~'oligt att köra lJå UKV härifråIl. 

mer: det f ordras nog bra rig. gott om tid oc~' en massa 

tälamod. Jag komm er i alla fall :1tt följa n~'heterna pa 

UKV-spalten med intresse li.ven i fortsättningen. och ell 

vacker dag kanske man blir QRV ocltsA. norr om polcir 

keln . 


Jag undrar om man inte kunde få en uppgift i QTC 

på utgivningsdatu m . Hit upp fär vi sä lla" QTC före den 

5 i "arje manad. vilken j u är sista dagen för bidrag till 

QTC.• 


Glesbygd contra tätort har i UKV-S2'l1manlllwg alltid 
varit en Intressant frågeställning \'a re fiig man ser pä 
rättv isesynpunkt vid poängsättning av te~ter eller rent 
allmänt diskutera r aktivitetsfrågan . Det är alldeles givet 
att ett isolerat läge ställer stora kvalitetskrav pä ve
fterbörande UKV-brodcr. Han har just Ingen annan än sig 
~jälv att lita till när apparaturen skall konfitrueras, byg
p;as och testas meilan kollegan i storstaden kan få hjälp 
::tv klubbkamrater, kan välja ut de komponenter han be
ttöver hos radloCirmorna och kan låna erforderliga test
instrument. När det sedan kommer till trafiken på ban
den gäller det för vär mer i:.lolerade brodrr, att han ha r 
det rätta tålamodet, eller ~ka vi säga ;)sisun», för det 
kan bil åtskilliga timmars ;yswande över ett dött band, 
i nna n do första motstationerna infinner sig. Det var i 
stort sett så för oss även i södra S\·eri~e .. då vi började 
pä UKV under :tstenäldern~ , men det gar att under alla 
slags väderleksförhållanden genomföra dagliga sked på 
144 på 200 km avstånd, under föru:sättnlng att cw an 
vänds och att u trustninJ;en Inte är a lltrl\r dålig. 

l sammanhanget måste jag få berätta, att jag för ett 
par kvä.ll a r sedan fick be3ök av stockholmarna -TC 
och - A KP, som var pä ilemväg eftcr ett par dagars 
e.kapad ute på. . bystan», där de b l. a. kört ilec.omgång
en av aktIvitetstesten. De beråttade, at t UKV-a)natörer
na i Stor-Stockholm med hänsyn ti ll qrm under testerna 
alltmer blir hänvisade till att paCka ner sina stns och 
köra testerna från Aommarst'lgor. VW-bussar eller l ånade 
qth:n hos långvågskolleger !,ä !andsbygden. Samma er
f arenhe t h ar man för övrigt ~änge gjort utom lands, där 
de frllmsta testhabitu~erna kör portabelt fritn något iso
lerat och qrm~fritt qth. 

Vad QTC:s utgivningsdatu:n angår, tror jag inte Du 
far tldningen senare än jag, Hune, men jag håller med 
om att det skulle vara värdefullt, om den vore distri 
buerad före första tisdagen i måi1aden. Vi IMer vlll fri\.· 
gan gå vidare till styrelsen. 

ett par av bröderna endast skulle ha ett län kvar alt 
köra. När frågan togs upp i spalten för några är sedan. 
förefö ll int resset inte vara så stort, rr .e~ vI erinra r oss 
kanske, att 6CJI och 3WB lovade ställa sig till förfO
gande för framtagande av ett diplomformulär. Sänd gär
na in synpunkter i samband med loggarna till aktlv ltets
testen. 

Körda länder och län 
Eftersom UKV~Corpsens medlemm:u iakttar en blyg

sam tystlåtenhet vad angår dx·prestationer, har SM5TC 
f rivllligt åtag it sig att sända ut formul1tr för benäget 
ifyllande på liknande sM.tt som Lennart, ·--BTT, gjorde 
för några år sedan . 

Petition i regelfrågan 
Från SM7BOR kom i slutet av november en petition 

underte<)knad av 19 SM7 :or. vilka önskar ett blbehällanile 
av dt:: gamla testreglerna dvs, cn testdag per månad. 

Nu kan vi emellerUd inte utan vidare riva upp resul~ 

tatet av 1962 års bligg" folkomröstningar i r cge l frägan. 
utan de regler. som majoriteten av de rtistande önskade 
lävla efter och som f.terges ovan , m!l.~te o~tört fä gälla 
.'ttminstone under 1963. 

Skulle det visa sig, a tt opinionen svänger redan under 
196:J. kan naturligtvi;:; en ny folkomröstning komma Ifrå
ga hö~ten 1963 för en eventuell re~elre\'i~i on inWr Hlf)4 
ärs akti \'i tetstest. 

Mera dx på 432 Mc 
En ny r apport från SM7BA ,; rörtiJ.lje r : 
>H är ett litet exempel Pö.. v<=ld som finn:"! p:t. 70 (:n) Mir 

Ilet vIll sig: 
Den J dec. k l 1820 
G~GDR ~69 559 
GJLQR 59 + 59 + 
PA0COB 57/8 57/S 
DLILB 589 :>RH 
GRNJO 59 + 5~ -I
GRPGF 56 57 
G2GIW 559 56 Birmin~ham 1050 km 
G3JLD 56 58 
G2LTF 59 59 
G3NOX 58 57 
G3JMA 59 59 
G3AYG 57 59 
PA0LWJ 59 58 
DLllD 59 59 + 20 db 
G:!OGX 43 59 
G3LTF 59 + 30 db 5l' + 

2220 G3MPS 56 GS 
Den ·1 nec. kl. (1100 

1500 PA0FP 57 53/{ 
1830 GRLQR 59 59 

]len ·f 	 dec . k l 0100 G3JJTF' 59 59. F~,:,(\ktc 1296 Mc 
men nii. 
1500 PA0FP 57 53}4. 
1~30 G3LQR 59 59. 

Conds slllt ]1> min före testen, hi. Skall vM.1 go. fä Ige
nom något, hör en del DL-stns i varje fall. :> 

Tack för en impOnerfll1o.e ra.pport. Kjell! 

UK7 
SM7BOR. Egon, skrive r : 
" UK7 och 2 m · klubbens styrelser hade i torsdags (bre

vet daterat 3.12) gemensamt testmeetIng. Tyvärr kom 
mötet till ständ så sent. att vi Inte hann fä julle.ten an 
nonserad i QTC, men vj ska. försöka sprida kun sk a p om 
den via radio och post. 

Jultesten går a lltså den 30. 12.62 k l (1900-1200, och 
loggarna sändes senast den 12.1.63 till 

OZ7BR Jörgen Rasmu5'en 
Lyngby 
Danmarie 

~Iarstesten arrangerad av UK7 går den :2 ot::h :3 mlHS 
samt 

2 m-klubb.ns Field D:l)' den 6 och 7 juli. 
Som synes h ar testerna förlagts till Region I :s tesl

dagar, 	vi!l<el vi hoppas skall stimulera in tresset. 
Vidare ht\r poängber:-ll(ningen ä.ndrats rnligt följallde: 
KOl J44 .132 Ilrh hi~grc 
O-50 l poltng ~ poHng 

50 ·100 	 6 
100- 150 :l ~ 

5CJF 	 Condx UFB. Kan inte klaga över resultate t med. ting vi hade på RLF1\. träffades en hel del av de hams 150--200 ·1 
mina sex (6) watt. 	 WASM 144 med guldkantsom är aktiva på testerna, varför j ag ansåg det lämp	 ~50-400 !) J f, 

iYO 	 Condx präglades av stark QSB. Hörde bl. a . 5ARR. ligt dela ut röstsedlar för att öka röstdeltagandet. Dessa Det kan vara skäl a tt pä nytt bläsa liv i diskussionen 'IOO-fo(1Ol (: J k 
SM7BLQ Sylvia har kört OZ. DM och UP2 på röstsedla t var helt neutral a oeh att jag skulle talat fCir om ett vVASM 144 av hÖ6:re valör för tvt\.vägsförblndelse 600 -~ 7 2; 
fone med sin HW::JO. visst <=Ilternativ är helt f ela ktigt. Jag :tnsåg hara frågt\ n p:'i 1 ..H med !-lamtliga. län. Rykte t förrnänrr nå.mligen , all • 
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na, SSB-frekvens omkring 14280 kc. 
5B4WS skall snart flytta till Sierra Leone och 
lär då få signalen 9L1 W AS. 

Ascension Island. ZD8JP, John , är numera 
QRV på 14 SSB (hörd 19z på 14320). Han kör 
också CW på 14063 kc, företrädesvis månda
gar, E'nligt ISWL News-sheet . 

South Orkneys. VP8GQ, Petet' ex-G3LET, 
brukar vara igång 23z och senare pä 7 CW, 
nedre b :lIldkanten . Q'SL via G3PAG, J. J . Da
vies, 138 The Fairway, Leigh-on-Sea, Essex .. 
Engla nd. 

nX-Tcd.: S;\liCl\.J/6, r)f~ r n,f'Tlv;;t,rihn. Bouvet Island. Med hjälp av 1l01'S ka amatö
Uox :10;;2. ){arlshor:;. 	 rer fick W4BPD, Gus, licensen LH4C och val

igå ng från 'ö n ett par dygn fram till 28/11. 
(SM6CMU fick 559 på 7002 l,c, där Gus ro
pade flera CQ och Ilad e svårt QSO') QSL 

En »programförklar ing» till informalion rör via W4ECI. 
nytillkomna medlemmar, kan vara en lÄmplig 
inledning av ärets första DX-spal l. Crozet Island. Den isbl-ytare som förd e 

W4BPD till Bouvet skulle vara tillbaka i CaEftersom det är flera veckors 	 pressläg;:;-
petown omkring den 15/12. Därifrå n skulleningstid på QTC mås te spalten i första hand 
Gus bege sig till Madagaskas och tilIsammansomfatta info om sådana DX-stationer som har 
med någon 5R8 eller FB8 köra från olika öarregelbundna QRV-tider elle r använder någon 
omkring, främst Crozet O?B8WW) och Trospeciell frekvens, t. ex. »XP8QZ 	brukar vara 
melin .QRV 05--0630z på 7020 CW». AlIa tider ut

trycks i GMT (beteckningen z). »Hot news :,> 
Christmas Island (Indiska Oceanen), VS1FJom kommande elIel' pågående DX-expeditioner 

skall köra från Christmas, VK9, under januari.kan medtagas endast i mindre omfattning. Det 
är sällan någon expedition hålle r de tider och 

Western Samoa. Danny Weil körde 2800datum som annonseras långt i förväg - upp
QSO på 16 dagar från Surarov Island i Maniskjutningar är snarare en regel än ett undan
hiki-gruppen med signalen ZK1BY och begavtag. Sådana nyheter sä nds emellertid vaije 
sig därefter via Pago Pago till 	Western Sasöndag i bullen. 
moa (som numera är republik). När detta

Tips om vart man skall sända QSL är också skrivs är han aktiv där som ZM6A W, och det
mycl{et matnyttiga, men för att spalten inte uppges att ha n kommer att stanna en bit in
skall svälIa ut alltför mycket, stencileras en i januari. 08-0930z är han QRV för Europa
särskild adresslista som intresserade kan pre på 14280 SSB (lyssnar 1 kc ned) . ZM7, ZK2, 
numerera piL Provexemplar av listan kan rek FW8, VR5, Nauru etc. är troliga mä l för den
vireras av DX-red. forlsatta exped itionen. Alla Yasme III-QSL 

vi a W8EWS.
Israel. 4X9HQ (fb WPX!) som är fiitigt ai<.

tiv både på SSB och CW, ofta 09-- 1Oz, är en American Samoa. KS6AN, Mixe ex-K5KORj
klubbstation tillhörande Tel Aviv Radio Club. KS6, är den mest aktiva KS6-stalionen med
QSL expedieras av 4X4JU. ett medeltal på 40 timmars aktivitet per vecka 

-- - - I QTC 11/62 uppgavs att 4X4NMX enligt hans egen uppgift. Mellan 11 och 15z
skulle vara en pirat. Han är dessbättre fullt lyssnar han speciellt efter ASien och Europa
OK och flera svenskar har få tt hans QSL. Det på 14290 till 14310 !S'SB samt hela CW-bandet;
är sannolikt att »N » betecknar »novice ». Han favoritfrekvens där 14030 kc, å tminstone vid
är QRV på 7 CW. Adress : Menachem Halfon, tfc med USA. Om 21 Mc är öppet brukar han
Azar St 12, Neve Sha'anan, Haifa , Israel. l<öra 00- 03z omkring 21410 SSB. Han stan

nar på Samoa till slutet av januari.
Iran. SM50K, Äke ex-EP50K, EP2BE, har 

nu återkommit till Sverige. - I SSA:s DX Canada. VE7ZM är QRV på 7 CW-SSB 02- 
adresslista finns en komplett förteckning över 04z samt 06- 07z. SSB-QRG vanligen 7105.
adresser till de stationer som f. n. finns j Iran . Han är mycket intresserad av QSO med Eu

ropa.
Sierra Leone. Två stationer med det nya 

prefixet 9L1 är aktiva: 9L1HB (A.W. Brooks, Info kommer denna gång från SM4GL, 
P O Box 7, F,'eetown) och 9LIRO (Ron Ox SM5ARQ, 'SM5DSF, SM6CMU, W4KVX »DX», 
ley, Pepel, Freetown, Sierra Leone). Den se VERON »DX-press ,) och ISWL l ' DX news
nare är QRV pit 14 CW-SSB på förmiddagar- sheet». • 
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EKSJÖ RADIOKLUBB 
Vid sammanträde den 1 november 1962 m ed 

Eksjö FRO-avdelning, stadens sändareamatö
rer och övriga radiointresserade, bildades Ek
sjö Radioklubb, med ca 25-talet medlemmar. 
Till styrelse valdes SM7BZB, Herbert Andersäujakt son, ordf., SM7CJC, Stig Skäär, v. ordf. , 
S-M7DZD -Lars-Erik L ekström, sekr.; Kenneth 
Peterson, kassör; Sture Wallberg utbildnings

RlI.vred,: SMI;BZR, Torbjörn Janssun , chef samt Börje Karlsson, materialförvaltare. 
Aprlkosglltan 29. 4 fr., VllUfn~hy. Vi har lyckats anskaffa en ufb och l'ymlig 

lokal, til lel pris motsvarande endast tredj e
delen av vanliga hyran. Ä ven denna de l hop
pas vi få gratis genom bidrag från Eksjö stad. 

En transistorrävsax 	 Eftel' frivilligt arbete, hal' lokalen nu uppde 
kommer enligt säkra rykten att beSkrivas i 	 lats i tre avdelningar, ett rum avsett som sta
ja nua.rinumret av Radio och Television . Denna 	 tionsrum. ett hobby rum med tillhörande ar
beskrivning kommer, för aU citera IQ, aU 	 betsbänk samt ett rum för sammanträden och 
fylla ett sedan länge känt hål. Hoppas att en 	 kaffedrickning. Till lokalen hör ocl<så en mo
ny rävsaxkonstruktion kan förm å några av 	 dern kOI,vrå med skänkt kokplatta och pors
ri=ivjägarna att resa sig upp från sofflocket, sa 	 lin. 
att det blir lit E' me r folk på jakterna nästa år. Vi har dessutom el'hållit tillstå nd till tva 


större lotterier i januari --- februari, vilka be

En trevlig jul tillönskas alla läsare! r etroak räknas ge kassan ett par --tre »lappar», av 


tivt. Vi vill också önska alla ett Gott Nytt Ar, vilka den största delen skall användas till in

speciellt de för rävred. hittills helt okända SM köp aven sändare, säkerligen en SSB-sa k. 

arrangörerna 1963. Hör gärna av er' 	 Som mottagare disponeras f. n. 3 slycken, 

HRO - Eddystone - MKL 940, och tolv m e 
ter över marken hänger en G5RV från vilken 
vi hoppas det snart skall stråla signaler frå n 

EM 1963 SL7? - signal är beställd. 
Vid Räv-EM i Jugoslavien i somras upp En telegrafikurs pågår med dussin et delta 

lyste ledaren för det sovjetiska laget, gare varav 3- 4 stycken redan är mogna för 
RAEM, att Sovjetunionen avsåg att inbju C-certifikat. Vi tänker också använda trak
da 14 lände r tAll rävjaktstävlingar i Sovjet tens kuperade terrä ng för en annan gren av 
unionen i början av augusti 1963. De del vår hobby, nämligen rävjakten, varvid vi räk
tag,ande lagen, varmed förmodligen avses nar med gott samarbete med Nässjö och Jön
högst 4--5 tävlande jämte lagledal'e, skulle köping. •endast behöva betala resan från hemorten 

til Leningrad och å ter, undeT d'et att Sovjet

unionens radiospol-tfe<leration skulle best.f:i

da alla uppkommande kostnader under själ 
 GLÖM INTE BORTva uppehå llet i Lenin g,rad. Det framhölls 
som särskHt angeläget, att tävlande kunde spaltredaktö rerna!ställas upp på både 2 och 80 m. 


Någon 'OfficieM .bekräftelse på denna pre
 SKICKA BIDRAGHminära inbjudan har hittills ej kommit. 

Det kan tänkas, att den dröjer, till dess 

frågan 'om Sovjetunionens inbr'äde i LA.R.U. 

blivit avgjord. Skulle det bli V'er-klighet av 

dessa tävlingar, är det ju särskilt för oss 
 Nyhet: Nya HRO-MX-SenioI'svenskar ett utomordentligt Ulld'älle att till 
billig>t pl'is få gÖl'a ett studiebesök i det ,sto 50 kc-30 MHz. 2 X HF-steg. X-tal tll. S-meter. 

PrIs: kr. 72G:ra östra grannlandet. Vi h'oppas snart få NÄTENHET komp. 220 V_ ..... . PrIs: kr. 76:
äterkomma 'i denna fråga. VTB.-ENHET 6 V ... .•... ....... . PrIs: kr. ftO:


Obs.! 6 miln. garanti!SM5AZO 
TRANSISTORER 

2x 2N301. 22 w. LF. Rr. 16:- (per st. 8:-) samt 
XBI03 (OC7l) XAI02 (OCH) XAI01 (OC45) 

26:- pr dnss. 
KISELDIODER 

1000 P.LV. 450 mA. 11:- st. i st. 38:-_ 

TV-SERVICE - LJUSDAL 

I{yrkogatan 16, LJusdnI 


Imp.-a\'d. Tel. 102 93 
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STAT1STI K 

över medlemmar och 

icke medlemmar. 


Förteckning över orter och QSL-mottagare835/1,31 
inom 7:e distriktet 

800· 
700 Karlskrona SM7QY 
701 BromölJa SM7EQX 
70:2 Borgholm SM7BLQ 
703 Eslöv SM7BDK 

600· 	 704 J:~ksjö SM7CJC 
70;:; Gärsnäs SM7BFT 
706 Hässleholm SM7AKB 
iOI Hälsini<borg SM7AHT 
"iOS Osby SM7BAF 

1,00· ';'()9 Jönköpinf{ SM7UV 
71 11 Malmö SM7MS - 71l Malmö SM7 [leB 
7 1:! Oskarshamn SM7AMV 
7J:l KalJinge SM7BIP 

200· 71..f . Kristlanst:1d SM7TQ 
71:1 Värnamo SM7ZN 
710 Flätlie SM7COS 
717 Ahus SY!7CKJ 

23~ 71 ~ Kalmut' SM7YO'.' '''L "'[ I"rl 
71 ~ Y.stad SM7AUOO· SM I SM 2 SM 3 SM I, SM 5 SM6 SM 7 	 7:.?o Ljungbyhect SM7BNR 
721 Simrishamn SM7SG

Lysl>nare ej medräknade 1.12.62. Den vänstra. 	 '72') Trelleborg SM7BBY 
stapeln visar antalet medlemmar och den hö,q7:!:~ Huskvarna SM7BVO 

7'2~ Tranås SM7;\ Kl\ra o.ntalet icke me(llemmoT ·i de olika rlistTik
7"2;' Nybro SM7BVA 

ten. 7:lG Växjö SM7XY 
727 Lund SM7BOR 
i 2~ Nässjö SM7ACr.Medlemsförteckningen inom landet 
7 2~ Ljungby SM7BPO 
730 Skillingaryd SM7CML1/ 6 1962 1/12 1962 7:Jt Tyringe SM7BDU

SM5 44.6 % 44,0 % 732 Hörby SM7AKO 
SM7 15.3 % 15.7 % 733 Landskrona SM7BYU 

734 Llster-MJä lby SM7BGSM6 14.8 % 14.8 % 	 '735 Glimminge SM7PN
SM3 10.1 .0/0 10.3 :% jaG Fjälklnge SM7PQ 
SM4 8.6 % 8.9 % Sölvesborg SM7PK. 737 

73~ Smygehamn SM7LYSM2 5.2 % 5.1 .% 739 Smälands~tenar SM7MV
SM1 1.4 % 1.2 % 	 740 Skurup SM7LA 

7.]l Löderup SM7FV 
712 Alvesta SM7QCMedlemsprocenten inom distri kten 7'.1:l Ronneby SM7AMI 

1 /12 1962 74·1 Viken SM7AZT 
SM4 79.1 71.') Loverslund SM7GP% 

717 Säv"jö SM7AZLSM3 70.8 :% 71S örtofta SM7AWH 
SM1 66.4 % 7t!I Lltngaryct SM7BLO 

-;-;:'0 Hästv~da. SM7BYKSM5 65.9 % 
7:5L Södervidinge SM7BSLSM7 65.6 % 752 Myresjö SM7BEV 

SM2 65.3 ?(, 753 Djurslöv SM7BAE 
75~ Markaryd SM7BUESM6 63.6 % 756 Torne SM7BXY

Det är som synes en hel del sändaramatörer 757 ~orra Vram SM7BQU 
som icke är medlemmar. 	 Röstänga SM7CBB70S 

759 Stockaryct SM7CYFKan vi höja medlemssiffran? Javisst, om vi 760 Bredaryd SM7CMZ 
alla gör en kraftansträngning och försöker 762 Små!. Ryda holm SM7CFR 
komma upp till 80 .%, ett procenttal som SM4- 763 Ängelholm SM7ED 

764 Perstorp SM7GIdistriktet inte anser vara omöjligt att uppnå. 76;j Velllnge SM7ATH 
Hur länge får SM4-distriktet behålla top 766 Vollsjö SM7BXG 

767 Vimmerby SM7BAJpen? Vi ska naturligtvis försöka värva samt
76S Ö. Ljungby SM7BCNliga icke medlemmar, men jag vill ge ett tips 769 Sjöbo SM7BSN 

vilka vi i första hand bör bearbeta: 771 Brantevik SM7VI 
772 Fägelmar:t SM7CAH 

8M3 Amatörer med tvåställiga signa 7n ÄlmhUl t SM7CNR 
77·1 Akarp SM7-244~ler. 
77;" Lönsbod a SM7-2926SM1, 4, 6. A matörer med treställiga signa	 776 VetIanda SM7- 2924 

ler som börjar med A. 	 777 Köpingebro SM7-2949 
77.' Olofström SM7-:l1RISM7 Amatörer m ed treställiga signaler iso O. Grevie SM7-32R~ 

som börjar med B. ,[Xl neflele SM7DTE 
SM2,5. Amatörer med treställiga signaler 	 ; ,,","2 Billesholm !'M7CPT 

7;c\ :vIohedH. SM7BU Asom börjar m<ed C. 7x{ Torsäs SM7BEM
SM5AIO 1,<:';;) Bkanhr SM7BrX 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

!(arta over 
QSL-orter 

Teckenförklaring 

Inom 7:e distriktet Mindre än 5 medlemmar 
O 5-15 medlemmar 
• 16-25 medlemmar 
• Mer än 25 medlemmar 

• 
O 

O • 
• 

•• 
• oVäxjö 

• 

• 

• 
• .0 

O 
• 


• 

•
• 

Antalet niediemmar molO !;junde dislrjk~e l är 347. Um 
Du bor j eller i närheten av nägon av :lessa orter, kall 
Du kontnkta vederbör ande ang. QSL. Adresserna finn s j 
televerket.::l matrikel samt för lyssnarmed lemmarna i QT(! 
nr 8-9/1962. 

Förteckning över orter och QSL-mollagare inom s.iätl~ 
distriktet kommer i nästa nr. 

S kala .l:)!' 500 000 
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EFFEKT VID ESB 

Vid avlysning på handen, speciellt 3,5 MHz, 

får man den uppfattningen, att det råder täm
ligen oklara begrepp om hur mycket effekt 
man får köra och hur man mäter den vid ESB. 
Jag har därför förhört mig hos Telestyrelsen 
om hur bestämmelserna lyder vid denna mo
dulationsmetod. 

Man mäter effekten precis som vid vanlig 
AM. Det är bara att avläsa anodlikspänningen 
och anodlikströmmen i s lutsteget och utföra 
multiplikationen. Vid AM får man då den till 
föra likströmseffekten, inputen, direkt, men 
vid ESB får man den indikerade medeleffek
ten, som ej får överstiga 500 W. Man tar allt
så det värde som anodströmsinstrumentet slår 
upp till för att erhålla den indikerade ström· 
men. För att man inte skall kunna fiffla för 
mycket med instrumentet och göra det myc
ket trögt, har Telestyrelsen tillfogat att in
strumentet ej får ha en tidskonstant översti 
gande 0,25 s. Alla de vanliga vridspoleinstru
menten, som används, klarar denna marginal 
med glans. 

Hur man sedan beräknar toppeffekt m. m. 
kan den intresse rade läsa i The Radio Ama
teurs Handbok, Single Sideband Handbook 
m. fl. publikationer. 

SM5Kf\," 

~M5ABl> 

SM4CVK 

SM5CFU 


SM&CFX 

SM::;DKA 


SMSON ,~ 

SMCDHD 

S~i3DSc; 

S~joDJF 

S1fhDNF 

SM70VF 


SM 'I DIG 

SM6DPF 


SM :JDPG 


SM.5BAU 

Nya medlemmar 
l'er uen 10/12 196~. 

Stig-Åke Landberg. Palmbl<:td!;vägell 3. ·1 tr., 
Stockholm K. 

Sune EgemaJm, :Midh€>m, Björkvik. 
Roland Ol aJHl er. l'IIarschgatan 25, Slora 'runa. 

J nger Berglund . \\:ennel'-Gren Center, Sveavä
gen 166, uPI>g. F , Stockholm VA. 
H asse Svensson, A!lelvägen :'), Huddinge. 
Douglas Rosen stam, Molkomsbacken 39, Far
sta. 


Nils Lindqvist, Oktobergatan S, Hägersten. 

Börje Sunesson, Rydsvägen 17, Box 990, Gång

hes ler. 

Kent Larsson. Järnvägen, Yllerhogdal. 


Bengt Linrlsjö, Skälbyvägen 4, Sollentuna 4. 

Bengt Larsson. Johannes Kyrkogata 18, Göte
borg SV. 


Christer Jönsson, Gamla Nissasligen 59, Hl'l 

tebruk. 


Sven Hed , Holen 6, Rot. 

Stig Hansson, Hedekas. 


Karl-Gusta v Noren, B ox 569, Ashammar. 

~M:,- ·:1:1;'!) Ingvar Samllel~so ll , Malgomajv:i.g€'n 15, l t.r. , 

S!\I !) . :l:HiO 

:-- \\1., ·· · :,:i'"il 

SN!'; - :j362 


SM5 . :J363 

Si\'I.1··- ;J:361 

S.\(3-:~n6!) 

Johannesho v. 
Per·OI Q[ Barrlh , f:usla( ,\d Ol f!'\';;,gen 1:1, HlJd

dinge. 


Hans Johall $~O Il} Fregatlvägen 4 . :l ll" Stock
holm SV. 


Bo Runert. 1<analga lall 11 B, Eslöv. 

Björn Rad~!1stein, PI 541, .>:t'jmyra. 

Benny Svensson, MOlala Kraflverk , Hall ..... ards . 

Slllre Frieb€'rg , La:9ar€,llel, i.Iudiksval l. 


Nya signaler 

l "cr den 28 r,o\,. ] 962. 
Klas" 

SM2DHG H ans Granberg, Bankgatan 13, Umea .. C 

SM4DIC Sven Hed. Holen 6, Rot B 

SM'IOJG Yngve Heinermark , Box 150, j\lellankul


lagatan 6 A, Hässleholm 
 C 
SM3DKG Bertil HOlmgren, Balle rigatan 28, Go.vle B 
SM5DLG Bo Carlsson, K va rnängsgatall 27. 

Uppsa la ..... " ...... B 
SiVIHlMG Arne Bohman, Källsprångel a. Lervik, 

Gävle .......... .... .. ... . B 
SMiDNG Börje Karlsson , Albert l!;ngSlrömsgatan 

25, Eksjö ....... .. ...... B 
SM3DPG Karl-Guslav Noren, Box 569, Ashammar C 
SMSDQG Bert Ohlsson, Södra Bangårdsgatan 8, 

l tr., Nyköping B 
SMöDRG Bjtirn Slotte, östmarksgatan 4,1, Farsta B 
SM6DTG Leif Appelqvist, Örn gatan 9, Götenorg ö C 
SM7DUG Jens Blomqvist, Lundgatan 23, Jönkö 

ping C 
SM6DVG Jan Englund, Nygatan 33 A, c/o ThoreIl , 

Fa lk enberg B 
S;\Ol7DWG Bo DanieJsoll, ~lorgatan 13. As torr . .. C 
SM5DXG Alf Eriksson, 3lan<1arvägen ~,Älvsjö C 
SM3DYG Erik I{ a rlsson, Knappe, Bergsjö B 
S),ISDZG Slig Krislianssoll, Präs tgalan lO, 

Arboga B 
SM5DJ\fi Lars Lalllz., Frodegalan 15 A, 2 tr . , 

Uppsala . ... .... .... .. . B 
SM.iDBH Börje Nilsfors , Bruksgatan S, FAgelfors A 
S t-I6DCH La rs~Slefan Ronnerslam, Skogv a klare 

gata n 2S, Katl sborg B 

Adl'ess- och signalförändl'ing3l' 
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S~17BDF' 

SM5BVF 

SM3BGG 


SM5B;VIJ 

SM5BTI, 

Sfo.15BBO 
S'N15BQQ 

SM5I3CR 
SM1HET 
SMCBZ'I' 

SM6BDW 
SM2CYA 

SMICXE 
S;VI5CIK 

SM4COK 
SM6CCL 

SM4CIV 

SM7CXY 

SM~· ~~76 

Sf\'1,) · ·, 3Ut:i3 

S:V16-·:12 .~{j 

SM5- :j34.~, 

SL1ZH 

Stig J oha nsson, Sörängsvägen 2 A, Nässjö. 

Henry Bervenmark, Vallmovägen lO, Kallhäll. 

BI-ele v 343 \Niksten, Signalpluton, L iv. k omp. 

I 5, Öslersul1<l. 

Rune Astrand, östra Kyrkogatan 48 C , Nykö· 

ping. 

Karl-Erik Thorgren, Oxelögalan D, Oxelö
sund . 

Einar Ericsson , TUllnbrödsvä ;;en 3:1, ::Vlariehäll. 

Hans Erlksson. Ed sv iks vägen ~ ·10, Sollentuna. 


Stig Björkma n, Rosavägen S, Lidingö l. 


Bertil Gandie, Parkgatan lO, Forshaga. 

Sune Bergquiö', Lars Kaggs gata 2S E, Gö

leborg N. 

Dani el Höglund, Bre vlåda 211., Alvängen. 

Owe Ny:;Lröm, Eox 97, Piteå. 


Rolanrl Engberg, Box 27, Hem se. 

:\rnolc1 Andersson , Gärdets Bilgata 11, Upp
sala. 

Björn Isra elsson , Bergstigen l C. Fcllingsbro. 

J a n Längström. överäsgatan 6 . c/o Berry, 

GötebOl g S. 

Eri]< L a ndberg, l{varngalan 13 B, Fellingsb ro . 

Lennarl J Oh;) :lSS011. Som ma rl u.sl .... äger: 12, Kris

tia nslarl . 

Tvar Vah;et , lnlecJ<ningsvägen 12, c/o Antm an, 

Hägersten. 

GösLa Vv' eslerberg , ~)75.) Lanwar(\ Circle, Hal 
las IR. Tex"s USA. 

S ven Swärd , Kungsgalan :37, I.~ · sekil. 


Cla s Fredriksson . Facl< 1090, Linköpin&. 


Borlänge FRO avtl. c/o Lennart H a ne, Bo rga

näs vägen 16. Borlänge. 


Nytt från 

ELFA 


DRAKE 2 B MOTTAGARE 
Stor mo l tagare i lilet form al 

KOMMANDE NYTT 800 W PEP 
linjärl s lutsteg i byggsats . . 

73 de 
SM5Ay SM5AO L SM5BDO 
SM5AKI SM5ARU SM5BCI 
SM5ANG SM5MT SM5CLW 

Kr. 2.100:

Kr. 1.330 :

SSB AM cw 

NYA ELLER HELT RENOVERADE S.~NDARE 


OCH M0TTAGARE ~lED GARA..<'1TI 


PRISE:!NA INJ{L. FRi\KT OCH FöRSÄRRINO 


SXNHARE: 
E, F. JOHNSON 
Invander SO-lO M: 100W SS B, CW-25W AM 

$ 593 
RAMMARLUND 
HX50 80-10 M; SO W SSB CW-IZW AM 

$ 396 
HXliOO 80-10 M; 100W SSB CW-25W AM. 

$ 676 
IIALLICRAFTERS 
tlT37 80-10 M: 70-100W SSB, CW-17-26W AM 

$ 480 
HT32B 80-10 M; 100W SSB, CW-2SW AM 

S 688 
~IOTTAGARE: 

HAJ,LlCRAFTERS 

SXlOIA 80-1M $ 385 

SXl11 SO- 10M S 281 

SX1l5 SO- 10M S 670 

HAMMAItLUND 

HQ 170 160-10~1 S 330 

DRAJ{E 

28 SO- 10M ~ 262 

COLLINS 

75.-\4 160- 6M $ 607 

TELIU~X - dc bästa beamarna. 


CDn - beamroorer 240V 


World-WIde Wrtte WOADN 

ORGANS & ELECTRONICS 
Box 117, Locl,port, IllinoIs, USA. 

GLOB VFO 
Sta bil itet 100 Hz Kr. 685:

RME·ANTENNFöRST. 
DB 23. 30 dB förstärkning 365:

Betalningsvillkor och kompletta lek · 
qiska beskrivningar sändes på be · 

gäran. 

ELFA~& ~dm,A13 
Holländarg. 9 A, Sthtm 3, Box 3075 

Tel.: 240280, Postgiro 251215 

SM5AL 

S J"{:;DS 

SMSOW 

SM5GZ 

SIVISKI 

SM7Tf' 

S:lI"TL 

SM4UW 
SM6VK 

SM7,\ SA 

SM7A~B 

Si\17/\ IL 

SM7ANL 
SM5A VI. 

SM7AKS 
SMV.QU 

SM!jAQV 

SM.4BJD 

l'er den 10/1~ 1962. 

Kaj ZabeJl , KungSholmsgatan 13, 'lir. , Stock
I101m K. 
Arne Slrandberg, Lovi.seJund.svägen 36. Väl
lingby. 

Rolf Andersson , Olaus ~'Iagnus väg -16, Johan
neshov . 


(ex-BPM) Berndt Fröden , Protil vägen 7 C, 

Finspå.ng. 


H a ns Goldschmidt, Persikogatan 74 , J tr neu, 

Vltllingby. 


Per Bergendorrr. Box 55, Ljllngbyholm . 

And ers Israelsson, Älvkvarns vägen 26 A, Bål

sla. 


Lennarl Herou, Kärrgalan 3 E , l{rylbo. 

Bengl Pellersson, Slrängnåsgalan Il, Göle

borg H. 


A rne Sjögren, Fr~ns Nlalmros~a.t<ln f>O B , Trel
leborg. 

N ils-A rne Broberg, Sol rosvä gen 24, L yc keby. 
Kar) Gusl" v H an!'soll. F ägelvägen 5. Helge

\·ärm". 
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"Cop il I'Ouest" 
"Soling Westword" 

Från REF har SSA erhållit inbjudan om 
deltagande i tävlingarna kring amatörstatio
nen F2TFJMM, vilken befinner sig ombord på 
segelbåten »La Constanee» på väg västerut 
för att kringsegla jorden. Evenemanget ingår 
i den av den franska radion och televisionen 
anordnade programserien »Cap il l'Ouest», och 
anordnas i samarbete med R·EF. starten -_ 
vilken var beräknad ske den 18 nov. 1962 
skedde den 30 nov. 1962 enligt senare medde
lande. Tävlingen är indelad i två klasser: a) 
för sändareamatörer, b) för lyssnare, och är 
endast öppen för medlemmar av de till lARV 
hörande föreningarna, dvs. i Sverige för med
lemmar av SSA. Reglerna för de båda tävling
arna återfinnes i översättning nedan. 

fLN 

Regler 

art. 1. I samarbete med REF, den franska 
sektionen av lARV, anordnar RTF, den fran
ska radion och televisionen, en tävling sam
manfallande med segelbåten »La Constanee» 
världsomsegling vilken rapporteras påbörjad 
den 30 nov. 1962. 

aTt. ::l. Tävlingen är öppen för alla radio
amatörer som inneha gällande tillstånd och äro 
medlemmar i landets lARV-förening. (Dvs. 
för Sveriges del: medlemskap i SSA erford
ras.) 

art. 3. Tävlingen går ut på att uppnå ra
diokontakt så många gånger som möjligt med 
amatörstationen ombord på. »La Constanee». 
Dess anropssignal är F2TF/MM, och statio
nen kommer att arbeta på de frekvens band 
som äro upplåtna för amatörer, antingen på 
telegrafi eller telefoni. Endast en kontakt per 
band och dag är tilIåten. 

art. 4. Radioamatörer måste konfirmera 
kontakterna med QSL-kort, men för alt un
derlätta proceduren må varje kort användas 
för flera rapporter, dock högst fem. QSL-kor
ten skola sändas till: Radiodiffusion Television 
Francaise, »Cap :l l'Ouest», 107 rue de Gre
nelle, Paris. 

art. 5. På varje QSL-kort måste radioama
törerna notera följande: Deras anropssignal, 
namn (för- och efternamn), fulIständiga 
adress. Ävenså medlemskap i SSA skalI fram
gå av kortet. 

För varje kontakl med F2TF/ MM måste 
följande information lämnas : huruvida kontak
ten uppnåddes på telefoni (A3) eller telegrafi 
(Al), en!. följande exempel: »A359/.' , eller 

>.' A1589». 
art. 6. En jury hestaende av representan

ter frän RTF, REF och vissa regeringsdepar
tement kommer att klassificera deltagarna i 
tävlingen och utdela priserna. Juryns beslut 

kan ej överklagas. Juryn äger att besluta i 
frågor vilka kunna uppkomma, ej förutsedda 
i reglerna, resp. föranledda av skilda regel
tolkningar. 

art. 7. Klassificeringen kommer att ske i 
enlighet med de olika kontinenterna: Europa, 
Afrika, Asien, Söderhavsöarna (Oceanien), 
Norda.merika och Sydamerika. De enda radio
kontakterna som kommer att beaktas äro de, 
vilka finnas konfirmerade i F2TF/MM:s logg
bok, resp. finnas representerade av insända 
QSL-kort i enlighet med art. 4 och art. 5. 

art. 8. Vinnaren i varje kontinent en!. klas
sificeringen kommer att tilldelas en mottaga
re; andre man får mottaga en roterbar beam
antenn. Med anledning av samarbetet med 
REF kommer radioamatörer i »Metropolitan 
France>, att klassificeras separat och vinnar
na att tilldelas samma priser som ovan 
nämnts. 

En del souvenir-priser kommer att uldelas 
av juryn till radioamatörer, vilka uppnått de 
bästa resultaten en!. klassificeringen. 

art. 9. Tävlingen kommer att avslutas 
när »Cap ii. l'Ouest» (sailing westward) Ex
pedition fullföljts i och med att »La Con
stanee» återkommer tilI Frankrike igen efter 
sin resa runt jorden. 

art. 10. Deltagande i tävlingen sker med 
godkännande, utan reservation, av ovanstående 
regler. 

Le Directeur des Programmes 
Artistiques de Radiodiffusion. 

/LN 
Regler 

Klass »B för SWL's». 
art. J. I samarbete med REF, den franska 

sektionen av lARV, anordnar RTF, den fran
ska radion och televisionen, en tävling sam
manfalIande med segelbåten »La Constanee» 
världsomsegling, vilI,en rapporteras påbörjad 
den 30 nov. 1962. 

art. 2. Tävlingen är öppen för alla kort
vågslyssnare i hela världen, vilka äro medlem
mar i landets lokala lARV-förening. (Dvs. i 
Sverige: medlemmar i SSA). 

art. 3. Tävlingen består i att rapportera så 
många kontakter som möjligt, vilka göres av 
amatörstationen ombord å »La Constanee», 
med anropssignalen F2TF/MM, på frekvens
banden upplåtna för amatörer med användan
de av antingen telegrafi eller telefoni. Endast 
en rapport pr dag på varje band kommer att 
räknas. 

ctrt. 1. Lyssnare måste konfirmera sina 
rapporter genom att sä nda QSL-kort till RTF, 
»Expedition Cap il l'Ouest», 107 rue de Gre
nelle, Paris 7e . För att underlätta proceduren 
må varje kort användas för, som mest, fem 
kontal,ter. 

art . .5. På varje Q-SL-kort måste lyssnaren 
ange sitt lysnarenummer (eaU-sign), fullstän
diga namn och adress, såväl som sitt med
lemsnummer i SSA. CSSA lyssnarenummer och 
medlemsnummer är lika). Varje QSL måste 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

innehålla följande informationer: datum och 
tid GMT huruvida kontakten som observerats 
skedde å Al (telegrafi) eller å A3 (telefoni), 
den använda frekvensen, anropssignalen å sta
tionen. som anropade »Constance» såväl som 
rappvrten å. dess signal, vilken lämnades av 
F21'F/MM och vice versa. 

art. 6. En jury bestående av representan
ter för RTF, REF och vissa regeringsdeparle
ment kommer alt ldassificera deltagarna i täv
lingen och utdela priserna en!. art. 8. Juryns 
beslut !,an ej överklagas. Juryn äger alt be
sluta i frågor vilka kunna uppkomma, ej för
utsedda i reglerna, resp. föranledda av skilda 
r-egellolkningar. 

art. 7. Klassificeringen kommer att ske 
lwntinenlvis: Europa, Afri!,a, Asien, Oceanien, 
Nordamerika, Sydamerika. De enda radiokon
takter som komma alt beaktas äro de, vilka 
finnas konfirmerade i F2TF/MM loggbok, resp. 
finnas representerade genom insända QSL
kort, en!. art. 4 och art. 5, och innehållande 
alla d E' erforderliga uppgifterna. 

GC-1 
Modell Ge-lA. "Mohi
can" . är den första helt 
tran sistoriserade trafik
mottagaren i byggsats 
och den första med kera
miska MF-1tl'etsar, vi!l<a 
gör mottagaren stabil och 
selelcti v. Tryckta kretsar 
underlättar monteringen. 
Frel,vensområ.det är 550 
kHz-30 MHz, uppdelat l 
5 band. För bandsprid

ning på amatörbanden finns separat, kalibrerad sitala. 
GC-1A är försedd med 10 transistorer, teleskopantenn. 
HF-steg, 3 MF-steg. beat-osc lllator, S-meter, uttag 
för hörtelefon, balanserad inställnIng och kantbelyst 
skala. 
Strömförsörjningen sker med 8 st 1.5 V stavbatterIer 
eller med nätaggregat modell XP-2, l{r. 85:-. 

PI'is Kl'. 875:

TX-1 
Inpul v id telegrafi 180 w, 
vid telefoni 150 W. Sän
daren tir anodmodulerad 
och modulatorn ä r för
sedd med l<lippsteg, som 
skydd mot övermodule
ring. Nycklingen sker 
med speciellt rör. In
byggd VFO med mycl,el 

god bandspridning. Det fläl<tl<ylda slutsteget är vUl 
skärmat för att hIndra TVI. f~"" 
Heel\1kit SSR-,rl".pl.r SB-HI l<ll.I1 anslutas dIrekt. IiilItOrdert:el. Sthlm 54 54 62 

Pris 70'. 2.1/.50 :._
Du har väl Heathkatalogen?

Välj 

\ Generalagent1' -: 

Hll1~r1- CHAMPION~H~~~RADIO 

QÖTlBORQ Södra Vhe" 69, tel, 031Jl00] H SUNOSVAll V~ttU"lt . 3, tel. 060150]10 

MALMÖ Rej;ementlj;.alitn lO, tel. 040[72915 STOCKHOlM 10'1 11049, Stockholm II 

byggsatser med kvalite 

art. 8. Den bäste i varje kontinent en!. 
klassificeringen kommer at erhåla en band
sperare (tape-recorder): den andre en!. ovan 
kommer att el'hålla en mikrofon. Med anled
ning av samarbetet med REF, kommer auk
toriserade SWL's (lyssnare) i »Metropolitan 
France» att klassificeras separat. Förste och 
andre man en!. ovanstående klassificering 
kommer .' att tilldelas samma prisel' som kon
tinentvinnarna. 

En del souvenirpriser kommer att utdelas av 
juryn till SWUs, vilka uppnått dc bästa re
sultaten. 

nrt. 9. Tävlingen kommer att avslutas näl' 
)Cap a l'Ouesb> Expeditionen fullföljts i och 
med att »La Constance» ilterkommer till 
Frankrike igen efter sin världsomsegling . 

nrt. JO. Deltagande i tävlingen sker med 
godkännande, utan reservation, av ovanståen
de reg-ler. 

Le Directeur des Progralllllles 
Artistiques de Radiodiffusion . 

/LN 

8B-10 
Singlesldoband-tillsatsen SB-10 
är försedd med balanserad mo
julator och täcker 80, 40, 20. 
15 och 10-metersbanden. Den 
«an köras med övre, undre 
eller bäda sidbanden samt med 
eller utan bä..rvåg. Den har in
byggd vox eller s. k. "taba". 
Sidbands- och bä.rvägsunder
trycl<ningen är 30 dB respek· 
tive 40 dB. Uteffel,ten är 10 
IV topp-lopp. Det krltisl,a fas
vriclningsnätet för lågfrekven
sen levereras helt färd Igkopp
lat. SB-10 kan direkt anS lutas 

till modell TX-1 men även till DX-100, som då. fAr 
modifieras nAgol. 

P1'is h. 810:-

Vnder långa 

vin terkvällar 

bygg 

~ 
H ~!t/till;, ~ 

i 
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GASBONY II 

+100 -2 00V 

10 K BEFIN TLIG Av SM5CHH150 BLANDAR E 
I l . ELL ER 

. ~> ../??tF' ROR 

: ~-: ' --:o:::r' 
Följande anordning gör att en vanlig BC

mottagare 'blir som en trafikmottagare i käns"~'~~:~ W:f}{ 
lighet, en trafikmottagare blir ändå bättre än 
den var förut . Speciellt mycket märks käns
lighetsökningen på gamla mottagar·e med pen
todel' t HF~en. Det fina med Gasbony II är 
att det inte 'erfordras 'några extra kretsar. 

Som synes 'är Iwpplingen densamma som i 
en TR-switch och Gasbony II kan naturligt
vis användas även som TR-switch. Glöddross
larna kan tillIverkas av några meter 0,8 mm 
ECU som lindas i lager på varandra exempel
vis på en 7 mm spol·stomme till en diameter 
av cirka 25 mm och med 'längden cirka 25 mm. 

Gack och pröva och du finner att din rx 
tar glädjesprång av förtjusnin g - åtminstone 
gör du det själv. • 

OIDQSL 

En hel del QTC-nummer kommer tillba
I nr 11/1962 under rubriken QSL-NYHET 

ka med stämplar i stil med "Retur avsänstår det att alla medlemmar mom ett område 
med en radie av 15 km med centrum i kans daren" och "Adressaten okänd". Vi förmo
)jet, Enskede, hämtar QSL sisla torsdagen i dar att detta beror på icke anmälda adress
månaden. En del medlemmar har klagat på förändringar.
detta och önskar hämta kort när dom så öns
kar. Jag vill härmed poängtera att det star i Fortsättningsvis' skickar vi inte ut flera 

Minneslistan på första sidan i varje nummer nummer av QTC när numren kommer i I'e
av QTC bl. a .: SSA :t kansli, Exp. 10.30-11.30. tur. Anmäl alltså adressföränclring i god
Det går alltså bra att hämta QSL även denna 

tid ti II kansliet.tid. 

Det finns massor av QSL all hämta för med
lemmar inom Stockholmsomrädet. En del 
amatörer äro ej intresserade att samla QSL 
och således skici,as inga svars-QSL. Vilka des
sa är skulle jag gärna vilja veta för att ome
delbart kunna returnera inkommande QSL En HAlVIANNONS 
med stämpeln "Does not collect" . Som det nu 

är billig och gel' resultat!ligger till, sänder kanske en DX-station till 
någon amatör ett QSL + IRC och , om inget Du får den till självkost
QSL kommer inom rimlig tid, får denna kan nadspris och når alla 
ske ytterligare QSL + IRC's. som kan tänkas vara 

Det kan bli många IRC's, men inga QSL intresserade. 
skickade, vilket jag ej anser vara fair play I 

En hamannons i QTC Alltså; skriv till mig och jag ordnar saken. 
populärare än någonsin! 

AIO 

För e ntngen Sveriges Sändareamatörej' 

1U:-ISf;KIS.HA STnU{JIISTALLJ<:R 

.\(Jl'iIl'HASE SS8-EXCITI';tt 100 kHz nto 32 :-

Uleffekl c:a 140 W p.e.p. från 2 s t 6 14 6 i l\ la ss A BI, 200 kH? 1110 18:

bär vågsunderlryckning 60 dB. sid bandsund erlr yckning 45~ l\Hz nto 18 : 

40 elB, högCrekvenSYOllmeler för avst ä mnjng oc h bär

vågsundertryckning. Inbyggd Jlkrikta re för ga llerför 1G7 kHz nto 18:
s pä nning, krallaggregat 600·-760 V./100 m A, 250 V/100 ~.60 kRz (HlI 55) nto 18:
nI A OCh 6.3 V/6 .5 A erfo rdras. y tlre VFO med ulgå MR? nto 18:
ende s:gn a l på. a m atörband en erfordras. 3.5 MRz 16 : 
Rö rbeslyekning 2/12AX7, 12AT 7, 12AU7, 2/7360, 10--80 m bo nd nlo 16:
a/OA85, OB2, E L S4 och 2/6146. 27.12 MRz nto 29 : 
Pri s jJlkL rör netto kronor 1.600: MB-bandet nto 29:
(v id konlanI likv id 10 %). 

~lJNJPHASr, VFO V7M (;t;UI:>O MOTTAGARJ<: G208 
En VFO av helerodyntyp med e,lreml hög s labililel, 10-580 meter i sex ba nd ~ 9 rör , S-meter, beatoscil 
(2 X 10-6) på H-MRz-bandet. ide a ll sk för SSB. 3 rör, lator och högta lare inbyggda. p ris 8ö5:- nto. 
:) krista ller, keramis({a spolar och om k opplare. In

byggd g l öd~ pänningstran.sform ato r för o~cil!atorröret. 

prt,.; :HiU: - ( v id I{ontant likvid lO %) (a;J.(I"o .\WTTA(;ARJ<: ~ /2H 

Mottagare för sa mtliga a matörband ~ dubbeisuper, 14 
.\Ul'iIl'HASJ<: .·ffI·l't.'t .... 750--1 . rör , kri~tal1 s t ~'rcl :\ ndra blandare. pric; 1.200 :- nto. 
1 kW p. e. p. gallerjordad eIfek tförstärkare med 4 st 

~ll A , 3.5-30 MRz. Komple tt med likriklare , kylfläkl 
etc . - Begär beskrh·ning. 

Gi':Ln"o ,\IOTTA(:AnHJ<:LAH ( Fön G2011) 

Spols~'stem 2615 nto 114 : 
(iJ.o;LO:>O VFO ! / 10! Sl,al", 1642 nIo 32 :
Uteffekt tillräcklig [ör utstyrn ing av et~ ~r. S07 eller VridkCllH1f-'tlsRtnr 775 bIo 36:M 
6 146, klass C. Samtliga amatörbanrl, l'örbestyckning 


Ge L6 oeh 5763 . 

Pris I~etto 100:-, ink\. !=ikala. 


(;1';1.0"" .\IOTTA(:ARHJ<:L,\H (FöR (;209) 

SI)()ls~'stf"m :!620 nto 150:
(a:LOSO "ANUAU~!.-\TJo;H1t;L 

SI~8Ia för d:o nIo 32:
"l-filter ~/112 nlo J5 :  Vrldkondt'lIsator för d:o .. bl., 36:60 
VrldkOl}(](>n~atorer typ 774 och 771. 

Andra bla.ndarf>, Inl<l . krl stallf.' r nto 114:
.\r odulRtlonst rRnsformR tun'r, IInl\'f-'rsRIt.\ ·p. 

35W blo 75: 
now bIo 110 : 

"llHI'LII:>~rA T1';RIAL 

TlInln~ nnlt s. avstämn ings'2nheter för siindare med 

hög effekl. TU 5B innehäll e r bLa. en 150 pI", en 125 
Vlll~;()l'ROlJUK'J'J.o;R, OlbersJ:'a.tuII 6A. Wit.borJ:' ö p F och 35 pF vriclkonde nsalor , sam tliga för 3000 V 
TrI. O:11 /21 :17 66. lo 76 66 = , rallar med utväxling, 3000V = glImmerkondensato

rer , h f-d ross lar m.m. Pr ise r fö r ny a TU-e nhele r med 

D Sänd uppi. om amatörrabatter, I\atalog mol läda: TUä8 52:- nto, TU6B 48:- nto, TU7B, TUlIB, 

poslf . 2 :25 . 1.'1:98 H:- llto. Priser fö r beg. TU-enheler ulan läda : 
TU5B 32:- nIo. TU6B 24:- nIo, TU7B , TUSB,

O Sänd I{atalog mot ] :50 i [rim. (bi L) TU9B 22:- nlO . 

D Sänd upplysningar om 

~älldn.rc-mottag'lIrj AN/PPN-2 125:- olO. 
('"n" e rter RF26, 50-65 MR? 37 :50 nto. 
HHjdmiltare :\P~·1 05:- nto. 

A~/PPN-~, ltF:.!6 och APN-l. ä r fahrlksnya. 
N:.tIYlIl: Rör 1.619. 162~, 1625 m . fl 3:- 1110. 

Rl"-lnstrUJllf>nt :iA 10:5(1 nto, JA 12:- nt o 

Rör 4X1 50A ....... . . . 65 :- n lo 
:\ <1 ress : 

'lost·Bud , JwndCllsRtHrt'r o('h (;\' rlg ,.;ta.nchudrntttf>rf"1 f>1I· 
Po~l;{d ress : lIJl't l,o.tll.loJl' . 

http:10.30-11.30
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RM 62 

H A M •annonser 
 Under året har de svenska TV-teknikerna i 

Denna. annonsspalt är öppen för radioamatörer. 80m I två etapper kämpat med varandra om fina 
denna sin egenskap riktar sil:" till andra radioamatörer. priser i en Radiolatävling. 300 deltagare från 
AnnOD8Prls l kr Iler grupp om 42 bokstäver . siffror hela Sverige var med och svarade på knepigaeUer tecken, dock U1&"st 3 kr. Icke SSA-medlemrnar 

dubbel taxa. Text och Ukvld Insändas var för sig tUl 
 tekniska frågor samtidigt som man dokumen
kansliet före den 15 I månaden före Införandet. Annon terade förmågan att på ett trevlig t sätt ta 
sörena anropssignal skall utsätta8 I BJlnonseD. Enbart hand om kunderna.postbox godtas således ej som adress. För kommersieU 

annons gäller QTC ordinarIe annonspr1ser (se omsla
 Första pris - en studieresa till England 
grts andra sida). I tveksamma fall förb ehåller sig red. med besök hos bland annat BBC och Marco
rätt att B\'göra, om annons skall anses 80m kODUller ni - gick till Bertil Persson hos Radiojusteslell. 

ringen i örebro. 

Köpes VERON'S 
&> SÄNDARt: DX20, Dx 40 e lle r Ui<n a nde i bra 

skick . 8~15BTH .Tel. 010/40 !lZ 50. 
 styrelse ser numera ut så hä r : ordf. PA0DD,
• CW-STATION önskas hyra ca 6 man. av stud. v. ordf. PA0QC, sekr. PA0NLC, Rkattmästare 
till S,"cn Hed. c/o SMcrJ\.vbt, Fa.ck 33. ösLhammar. 
med E-cert. Svar med uppg. om tekn. data o. hyra 

van der Zwaag. övriga styrels':lmedlemmar 
• ""lOTTAGARE RA-MO ( B C-923-A), Svar till PA0NA, PA0LOU, PA0MPH, PA0RWS, 
i"~14CS]{ Rolln)' LIndhe, Hjortstorpsviig-en 3 n, örebro. 

a TRANSRJ.;CEIVER för 141 Mc. SM5AnJo; Ro Carls
 PA0DK. 
SOH . Vlnl{cl\'. 8, Va.dstena.. 

ReASäljes 
Erik Ferner AB, Bromma, kanske mesto UX-ar . 'l'X-a.r. Traio !oÖ m. m. AM-S~B. Se utför!. 

,,,mons i QTC nov. 1962. L äga prlser.Si\l6J(). känd pä den svenska marknaden för T ektro
• Mol t "'l"nrr, 14 rö r med 2 hfsteg 1160 Kc- 40 Mc. nix och Hewelett Packard, har övel·tagit ge
Omkr. 500 :-- . Si\17TQ G. G. Joho.nssoll . Nii. .o,;b~·chaus


seen 15 A. )_rtstians tad . Tfn 0~4/160 61. 
 n era lagenturen för RCA i Sverige. Just nu på
• NYARSUEA! Aterst. grejor sälj . f. mat.kostn. ell. går en intensiv uppbyggnad av lager- och för
d ä runder : TX Cel. VFO/6146 p /\, T VI- f r i enl. prov. säljningsavdelningarna. Flera kända namn ur50 W 1:- l... 130 W niHtra,fo m. d rossel. fabr. nyt t. 

Rak RX (ElfaX31) . Z-ni -COli\' . m. E88CC o. stab. 
 »rör- och komponenlkretsar» har knutits till 
näta:;gr. ~IF u t 21;-30 Mc/s. Rör ekv. t . QQB06/40, företaget. 
n y tt. F abr.ny 15 In tcleskupmn•.,t , S- r örs :BC-ltX m. 

2000-12 111 o. F M-UKV. Sj\(7 ('O~, H - l: Larsson • .Ror

gf'hy 17. ]·'Iädic. 

• SX-1I1 1.325:-. )""hil t.x 20w a ll a band. Tran 

sistori ser ad VFO och motorola vibratoromformare 

300:-. H ögsp .aggr. 750-1000- 1300 v 500 rr.A 230:-. 
 SL2AD 
Näta~gr. 100 V. 250 V + r elälikriktare 150 :--. 2 nt

,-X ~.'dt{'r med skärm gallermodul a tor 135 :-. 2 lH-rA 

(till föreg.l) 150 W QQE06/40 120:- . I>M IWN Jan 
Coll e.('.n~ -o 17. 010/259955 , Asbaclu>" R. :Bromma. 
• 91t-4.1 i bra skick. L a gerlista gratis. SM3CGR 
och S ~I :JCRR , S. Slotts:!".. tall 23 n, Gävl•. 
• TrSt.lIsistorc·r Zi'\4..Jl 15:- -:/st. n....-2.J enhe l 25 :-. 
S -:48, ~'Jott~ga re J25:-. Champion FM till sats 5Ct:-. 
Btt antal rote rand~ omformare säljes b : lligt. D iv. 
){omponenter rea lise ras. Si\17AVO/6 . L. T .mrn('b rant. 
.Järll"ii{!,~I;a.ta.Jl 10 n. Halm stad . 
• TX - Vik ing Ranger II modell 1~G2, obet. an 
vänd säljes p.g.a. ändrade dispositioner. Pris 2.000: 
C\·. avbet. S)[5Cl';L Torolf J\lichaelsc1I. Hlil1by bostä
<l pr U. JIiillbybrnnn, trn 016/523 26 . 
• Några. sllrplus kraftaggr. [ör a rmen s 10 resp. 15W 

UK-s tns. slabilt byggt med kä pa, mätt 156 X 21 X 21 

cm. ;>rirn.spänn. h O-250 V AC, se k. 375V-250 m!\., 

250 V-15 V DC. samt 12 V- 6.3 V AC. Pris kr 47 :-. 

Sl\I;')('EL TOl'olf i\Uchnt' lsen , Hällb.Ybostädcr 12, Häll 

h ybl·unn. t el. 016/523 26. 

.. 50. W TX. v fo/ bfrjfd/pa 807 50:-. Di\'. komp. o. 

surplus. Listor mot porto. SM5BVQ. R. Bergström, 

O'; t Eri~ sgatal\ 61. Sthlm lC 

• HALLlCltAFTERS S20R, alla band, S9-er sep. 
HF och I .F kontr. Bealosc. J ack fö r hörlel.. inb . 
högtalare, sep. bandspr idn .-skala, säljes (tir ca 250 :-. 
:::;:\14CTT. Giish" Lar...son , LöjtnantJ:atftll l!) , RorHin"'f>, Med V-antenner, Collins, RX-57 och radiobus
Ifll OU3/16738. sar \"ar ·SL2AD 'igång under CQ-teslen . 
• 8phÖ\'f'r nu ~'II ('aII-Bou ? Hela lagret slumpas 
hort! PriSefllft sän kt a med 20- :.W ~,,(, ! Foreign :;ec Tio opel'alörer avverkade allt som slocl a tt 
l ion : 1963 Vinter 19:- . 62 Somm a r 13:75. 62 Vå re ll fä pä banden uppe i Boden. Alla zon.er i Ryss 
ll :~n . fil / 62 Vinter 9:75. 'VS Sec(lon : 1962 Sommar l'a nd var ett av I·esultwt en. Mot Amerika gicl,
2l :5(1, 62 Våren lS:50. Ä ldre upplag. Slumpas bort 
enl. s pec . erbj . - I RC: s I S st 10: - -. 100 st 52:-. det där'emot mycket däligt. 

Utländska DX MagjBull 5 kr kilot. "i\l3-310!, SVCJ' 
 På d en här bilden är det SM2A:QU som 
I·;( fvill g. ~ols:flrdsJ::'. 15. ()rn1oOkölds\'iI,. AnvÄnd post lyssniar på DX i en Collinsmottagare i en Rar;i ro 5'1 6~ 6!1. 

620-buss. • 

För eningen Sv eriges Sändar ea matör e r 27 

För första gången på flera år Kontaktmä n: För att hä lla en bättre kon
takt m ed dist riktet bör DL ha kontaktmäf! påhar det varit ett distriktsmeeting i SM5-lands de olika orterna (Arboga : BIU, Eskilstuna :orten. För Dig som inte var där följer här DNC, Nyköping: AQB, i övrigt: ??)nägra rader om vad som försiggick på ett Nästa m eeting : Blir förmodligen i Eskilstrevligt och okonventionellt möte. tuna på vårkanten - före ärsmötet ?Medan eftersläntarna anlände visade BSJ Auktion: Nej! Här fanns nägon som vägadenågra bilder frän en vistelse i Mexico. Det var bryta seden med de allt mer tidskrävandeinte utan att man blev lite avundsjuk - det auktionerna. I stället pägick en loppmarknadvar visst några är sen sist det var sommar under hela mötet. Den som hade nägot att sälhä r i Skandinavien. ja lade prylarna på ett utställningsbord ochDärefter serverades lunch för ' dem som an märkte dem m ed pris och sin signal. Intressemält sig till den (inte en kotte!) samt även rade köpare fick söka upp säljaren (som ockför oss övriga. så var märkt, men bara med signalen) förEfter maten styrdes pratet in på det för uppgörelse. En trevlig anledning till personligeningstekniska. Nägra som vi tyckte aktuella kontakt.saker diskuterades : 

Efter en liten gallupundersökning angäendeBullen : Få som lyssnar m en tydligen många aktivit eten avslutades meetinget med tra ns som är intresserade och fl er skulle det bli, om port till VRK:s klubbstuga där västeråsarnaden g ick pä foni och avhandlade mer ä n DX bjöd pä kaffe med dopp. EY smet i förväg ochnytt. värmde upp stugan (och riggen!)QTC-test-notiser : kommer ibland för sent. Tack skall ni ha och hoppas att det inte blirSSA:s ekonomi: Varför inte ett lotteri? lika glest mellan SM5L-meetingen i fortsätt-DL-val: Låt bli att rösta om Du tycker att ningen.vi absolut inte skall ha nagon DL. 
ADH 

NYTT och SURPLUS 

NYTT MATERIAL: 
TRA..'I"SlSTORER 
AC 106 
AC 107 

3:60 
6:60 
3 :60 
3: 
4:20 
8:40 
6: 
4:80 
4:80 
3:60 
3:60 
7 :20 

AC 116 
AC 125 
AC 128 
2 X AC 128 
AF 102 
AFl14 
AF1l5 
AF 116 
AF 117 
AF 118 

l 'RAlIiSFORMATORER: 
Prim.: 110-127-220-240 v. 

Sek. : 235 v. 100 mA. 6.3 v. 3 A 
Prim.: 110-127-220-240 v. 

AF 125 .. ..•........ 4:80 OC 70 . . 3; ..... . . . . ... .AF 126 . .. . . .. . . . . 3:60 OC 71 3: ........... . .... . . .. .
OC 16 ... .. ..... . . .. 24: OC 72 3:60OC 26 9:  2 X OC 72 ...... . .. ... . . . ... 7 :202 x OC 26 .... . . ... .. 18:  OC 74 3:60OC 30 

. . . . . . . .. . . 
12:  2x OC 71 .. . .. . .. . ... . 7:202 X OC 30 . . .. .... . . ' U: OC 75 3: OC 44 

OC 15 
OC 58 
OC 59 
OC 60 

17:00 

...... . ... . 
4:20 2 x OC 78 .... . . . . . .. . ... 7:20 
4:20 2 X OC 81 ..... .. . .•. 7:20
6:60 OC 169 " .. .. .. ..... . 4:20 
6:60 OC 170 0:40 
6:60 OC 171 ' " 6: 

Sen'lcel,o.nel , InnehaIlande l s t 50 /I.A 85 X 95 mm , 
l st. inst rum en t 0---20 volt. 1 s t. s trörr.brytare, 2 st. 
omkopplare, 2 st. poten tiomelrar , 2 st. glimlampor, 
3 st. signallampor , 1 st. högtalare m. m. ServIcepane

Sek.: 2 X 325 100 m A. 6.3 3a: 4 2 A 21: v. v. v. len ä r Inbyggd I en robust trälåda med bärhand 
Prim.: 210- 220---230 v. tag ........... . . .... 125:

Sek.: 480 v. 250 mA. 27 v. 10 mA. ,>'3 v. 5 A. 29:  Allformarenhet, prim. 12 volt, sek. 550 volt 125 
Prim .: 220 v. rnA 14:

Sek.: 2 X 560 v. 150 mA. 5 v. 2 A. 2 X3 .15 v. Mot<lrola. FMIUK-mottaga.re med frekvensomradet 152 
4 A 45:- - 162 Mc, kalU)ätt ä nd ras til l 2-meter. Mottagaren ä r 

Sändarrör : QV 06/20 = 6116 i synnerligen geltt skick . Rörbestyckning: 4 st. 6AK5,24:
QV1/150 A=1X150 A ... 1 st. 7H7, 7 st. 7C7, l s t. 7F7. 2 st . 7 A7 samt l st.180:

7C5, Inbyggd vibratoromformare fö r 12 voll 225:Selenll\<rll<tare: 24 v. 50 mA 1:90, 125 v. 100 mA StrupmikrOfoner, dubbla av engelsk tillverkn ing 2:502: 10. 250 v. 250 mA 3:  Hört.elefonkal.sel L'lfE, 1000 ohm ut förd l s vart ba-Var. kondensator 164 + 254 pF, axell!\ngd kelit . .... ... . ... . .. 2: 95

18 mm . ... ... . . ......... 3:00 
 A vstämnlngsenhe t f ör 27-39 lIfc, med mikrometer

Trycl<knappsomkOI.plare 5 tangenter, l tango S-märkt inställn ing ....... . ........... .. . . . . .. . . . 5 :35 
s rtömbr. 4 t ango dubbel växling .. ... 12:- Katodstrålerö r 5" LB 13/40, 130 mm sk~.rm , glöd 4 v. 

D:o 4 tangenter, va rdera dubbel växli ng 8:- l amp, Mod 1 :1200 volt, Anod 2: 4000 volt, P,: 
Högtala.re 12" 8 ohm .... . ..... . 60: 0, 13 mm/v . . .. . .... . . . ......... .. .. ENDAST 9:

SURPLUS: 

APN-1 Sändare/Mottagare rör 420 Mc bandet, appa
raten är en höjdmätare för flyg med f rekvensomra  SVENSKA DELTRON AB 

det 418-462 Mc. i synnerligen gott sk ick, komplett 
med 14 s t rÖ r och omformare .. . ENDAST 35:  Valhallavägen 67, Stockholm O 
HöjdgrllnsomkoPI,la.re till d ;0, Innehållande U-vägs 
omkopplar. 6 :7(; Tel. 34 5705 

http:H�jdgrllnsomkoPI,la.re
http:H�gtala.re
http:FMIUK-mottaga.re
http:J�rll"ii{!,~I;a.ta

