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Electro . Voice Modell 729SR: 
Äntligen en modern, förnämlig mikrofon till lågt 
pris. Enastående goda resultat på SSB - AM - för 
bandspelare och förstärkaronläggningar. Modell 
729SR är en cardioid med specifik riktningsverkan 
och elt nära nog oförstörbart keramiskt element. 
Mycket naturlig återgivning, modern design och 
Electro - Voice världsberömda kvalitet. Och dess
utom - lögt pris. Pröva själv - Ni blir storbe
låten. 

Specifikation: 


Frekvensomröde : 60-8000 p/s. Outpul level : -SS db. 


Ingenjörsfirman Martin Persson SM5RQ 


Lorensbergsvägen 106, Box 35, Vendelsö 1 


Telefon 08/483232 


Jarl Leif Eriksson SM5RX 


Telefon 08/591110 (även efter kontorstid) 


SURPLUSMATERIAL 

Responser UnI!e, en synnerligen effektiv VFO-motta

gare för frekvensomrädet 150-170 Mc. Ett steg HF, 

oscillator och blandare, 5 steg MF samt dlodutgäng. 

Excl. nätaggregat. Mätt: 320 X 280 X 180 mm Kr. 85:

Preformance Unlt, In nehällande bl. a . nä t aggregat till 

ovan.täende apparat för 220 volt 50 per. Mätt: 260 X 

220 X 240 mm ... ... .. .. . . . . . . ... .. .. ..... Kr. 39:-

Sammankoppllngsschema för ova nstäende tvä appara

ter bifogas. 

TV, FM generator EP Olll B: 

Detta är en universalgenerator bestäende av pra ktiskt 

taget tre Instrument I ett : svepgenerator, markgene

ratar och horisontal basgenerator. Densamma är spe~ 
clellt utvecklad för TV-service. 
Svep: Frekvensomrllde 2-50 Mc för MF, 88-110 Mc 
för FM, 50-88 och 170-230 Mc för 8 TV-kanaler. 
Ma rkgenerator : Frekvensomrllde 4- 240 Mc i 4 om
rllden. 
Frekvenskalibrering ±1 %. Krl.tallstyrd generator: 
1-10 Mc ................. . . ... . . ... . Netto 39G:-
Ovans tIlende apparat är fabriksn y samt levereras i 
originalförpackning. 
1l(ottagare SLR-H, frekvensomrAde 530 Kc-1,6 Mc 
samt 5,55-15,6 Mc uppdelat pA 3-band, 1 HF-steg, 
excl. högtalare, nätaggregat för 115 volt 60 per. Mlltt: 
440 X 515X310 mm . ......... .. .... ... ... Kr 260:
1lfottagare HQ-129--X, Hammariund I mycket gott 
skick med högtalare . .. .. .... .. . .. . . .. . . Kr. 795:
Sändare/Mot~are APN-1 för 420 Mc bandet . Denna 
apparat är en höjdmätare för flyg med frekvensom
rlldet 31s---462 Mc. Exemplaren är I synnerligen gott 
skick samt levereras komplett med rör, omfonnare 
och schema . . .... .. ..... . ....... .. . ..... . Kr. 35:
Antonner till ovanstAende apparat .. . . . . Kr. 8:-/st 
HHJdvlsarlnstrument för APN-1, 270 0 visarutslag, 
6,5 mA ........ ........ . .... . .... .... . . .. Kr. 14:110 
Motorola FM/UK-sändare med frekvensomrAdet 152
162 Mc. Kan lätt ändras till 2-metersbandet. InnehAI
ler oscUlator 7 C 7, modulator med 2 s t 7 A 8, 
48-dubbllng I 3 st 7 C 5 och l st 2 E 26, PA-steg 

med 2 st 2 E 26 I push-pull. Vidare IngAr tillsats för 
väXling mellan tvll närliggande frekvenser (med plats 
för tvA kristaller) och roterande omformare för 12 
volt. Antennutgllng med trimkond. 50-72 ohms koax
lalanslutnlng. Sändaren .om ursprungligen är en ame
rikansk polls ra dlos tation för mobilt bruk, apparaten 
är mycket s tabilt uppbyggd och har yttermätt : 230 X 
230 x 370 )nm. Pris med omformare och rör Kr. 161l: 
1t(otoro!a F\lf!UK-mottngare till ovans tAende sändare, 
i samma gedigna utförande och med Inbyggd vibra
to romforma re för 12 volt: Rörbestyckning : 4 st 6 AK 
5, 1 s t 7 H 7, 7 st 7 C 7, 1 st 7 F 7, 2 s t 7 A 7 
samt l st 7 C 5. Mätt: samma som för sända ren 

Kr. 285 :
V id köp av sävä! sändare som mottagare medföljer 
kontrolltlilsats monterad I 19" panel samt orIgInal
antenner. 
Sändare/Mottagare BC-1267, radarenhet med frekvens
omräde 154--168 Mc. Innehällande l KW pUlsoSCIlla
tor och 13-rörs super med 2-HF samt :3 MF steg 
samt 10 mA testInstrument. Pris lncl. 20 rör och 
schema.. ... . .... ... .... ......... ... Kr. 145:
N!l.taggregat RA-101l. Prim : 117 volt växel. Sek: 290 
volt 30 mA, U:> v. 100 mA, 545 volt 100 mA, 2400 
volt m A, -1500 v. 10 mA, -110 v. 35 mA, 6.3 v . 12 A, 
6,3 v . 11 A. Rörbes tyckning : 3 st 5 U 4, 3 st 2 X 2, 
l st 6 X 5. Detta näta ggregat passar till ovanstäende 
sändare/mottagare. Komplett med rör .... Kr. 75:
12" Bashögtalare, fa briksnya . ............. Kr. 00:
Fabriksnya potentlometrar med k OIbana sIlväl logarit 
miska som llnjära lagerföres I samtliga vär
den ...... . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . ...... . Kr. 2:70 

SVENSKA DELTRON AB 

Valhallavägen 67, Stockholm O 


Tel. 345705 


nröderna Borgström, AB, Mota la 1963 
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SSA:s styrelse 	 Distriktsledarna 
Ordf.: SM5AZO, Carl Erik Tottie, Mölnavägen l, DL l SM1AZK, Karl-Gustav Welnebrandt, Stucksvä

Lidingö 3. Tfn Sthlm 08-66 05 45. gen, FArösund. Tfn Visby 0152-211 40. 
V. 	ordf.: SM4GL, Gunnar Eriksson, Box 12, Falun l. DL 2 SM2ALU, Lars-Inge Engström, Parkvägen 1, 

Tfn Falun 023-114 89. Bergnäset. Tfn LuleA 0920-14072. 

Sekr.: SM5CXF, Bo Hellström, Väsby gArd, Vallen DL 3 SM3WB, Sven Granberg, Svangatan 4 D, 
tuna. Tfn Vallentuna 0762-244 16. Strömsbro. Tfn Gävle 026-29880, ankn. 2013. 

Skattmästare: SM7CKJ, Per Bergström, Box 80, Ahus. DL 4 SM4KL, Karl-Otto Osterberg, Box 354 A, Älve
Tfn Kristianstad 044-307 89. näs, VAIberg. Tfn Karlstad 054-424 39. 

Kanslichef: 	 SM5LN, Martin Höglund, Spannvägen DL 58 SM5BGM, Bo Forslund, Gamla Landsvägen 
42/nb, Bromma. Tfn Sthlm 08-25 38 99. 3/5, Danderyd 1. Tfn Sthlm 08-55 57 65. 

DL 5L SM50W, Kurt Leuehovlus, Nygatan 11/1, VäsTekn. sekr.: SM5KV, Olle Ekblom, Forshagagatan 
terAs. Tfn VästerAs 021-371 20/429 (arb.).28/2, Farsta. Tfn Sthlm 08-64 58 10. 

DL 6 SM6BLE, Rudolf Dahlström. Barnhemsgatan 11,QSL-ehef: 	 SM5AlO, Ernfrid Aspelin, Klenavägen 97, Mölndal. Tfn Göteborg 031-27 11 20 (bostad)Vendelsö. Tfn Sthlm 08-70 03 19. 031-270518 (arb.).

QTC-red.: SM5CRD, Lennarth Andersson, Sturegatan 
 DL 7 SM7MG, Sven Wiklund, Köpmansgatan 13, Hö

6 A/3, Stockholm O. Tfn Sthlm 08-62 52 18. ganäs. Tfn· HäJslngborg-Höganäs 042-405 22 (bo
Supp!. : SM5KG. Klas-Göran Dnhlberg, Kvarnhagsga stad), 042-401 97 (arb.). 

tan 24/2, Vällingby. Tfn Sthlm 08-89 33 88. Revisor: SM5-3313, Birger Carlstedt, Sandfjärdsgatan 
Suppi. : SM5BDS. 10/9, Johanneshov. 

Revisorsuppl.: SM6AEN. 

FunktionärerQTC 
Region I SM5ZD Mobilt SM5KG 

Redaktör och ansvarig utgtvare: Diplom 	 SM5CCE 
(WASM 1) BUlJetlnred SM7CKJSM5CRD, Lennart Andersson, 
SM7ACBSturegatan 6 A/3, Stockholm O. BulJetlnop SM7BAU 


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

(A-350 och 
utländska) Rävjakt 	 SM5BZRSM7ID 


tan 24/2. Vällingby. 

Mobilt: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarnhagsga

(WASM 2) Tester SM7ID 

RävJakt: SM5BZR, Torbjörn Jansson, Aprikosgatan 
 SM5MN 


29/4, Vällingby. 
 (UKV) UKV SM5MN 


8WL: SM3-3104, Sven Elfwlng, SoigArdsgatan 15, 

Ornsköldsvlk. 


URV: SM5MN, Karl-Erik Nord, Abborrvägen 4, Lin
 Priser inkl. oms. 6,4 % 
köping. 

SM5FJ, Bengt Brolin, Taborsbergsvägen 14, 
 MEDLEMSNALAR kr. 3:75 
Norrköping. 

OTC-NALEN kr. 4:10 
NYA LOGGBöCKER Typ A4 kr. 5:65 

Typ A5 kr. 4:10 
ltIinneslista JUBILEUMSMÄRKEN kr. 2 :10/200 st. 

POPULÄR AMATöRRADIO inb. kr. 16:SSA:s kansli, Jönåkersvägen 12, Enskede. 
UTDRAG 	UR B:29kr. -:55Exp. 10.30-11.30. Postadr. : SSA, En
TELEVERKETS MATRIKEL kr. 2:15Skede 7. 	Postg. 52277. Tfn 08-48 72 77. 
TEKNISKA FRAGOR kr. -:80

QSL-byrän även kvällsöppet 18.30--20.30 STORCIRKELKARTA kr. 3:25
sista helgfria torsdagen i varje mänad. PREFIX- OCH ZONKART A kr. 9 :20 


SSA-bulletlnen gär lördagar kl. 15.00 pä I 
 PREFIX- OCH ZONATLAS kr. 6: 
3525 kHz CW och söndagar kl. 10.00 I SSA DIPLOMBO!( kr. 13:80 

pä 3650 kHz AM. 
 SSA DEKALKOMANlER kr. 1:-/5 st. 

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 
med näIfastsättning kr. 4:30 
med knapp kr. 4:80QTC ANNONSPRISER (levflranstid ca 2-3 män.) 

l/l-Sida ............ 275: LOGGBLAD FöR TESTER kr. 1:65 per 20 st. 
1/2-sida ............ 150: SSA VÄGGLöPARE 5 färger, 33 X 63 cm. 
1/4-sida ............ 85: kr. 6:40 
l/S-sida ............ 50: Sätt In beloppet på. postgirokonto 52277 
Bilaga . . . . . . . . . . .. 275: och sltrlv beställningen på girotalongen. 

ANNONSAVDELNINGEN 
Box 163, Stockholm 1 FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 

Postgiro 	607072 Tfn 500069 En.kede 7 

t 	 t 

ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Re;:ion I 	 Re;:~ion I 

konferens 	 Conference 
i MaiIIlÖ 	 in Mal111ffi 

Eftersom radioamatörerna saknar officiell Since radio amateurs organizations are not 
representation vid de intel'nationella våg officially represented at Frequency Allocation 
längdskonferenserna, måste våra intressen där Conferences amateurs depend on Government 
tillvaratas av de statliga myndigheterna. Vårt officials to look after our interests. Conse
arbete att för dessa myndigheter dokumentera quently it is our task to prove our legitillnate
våra berättigade önskemål är en ständigt ak claims to all parties concerned. This prepara
tuell uppgift men arbetet måste särskilt in tory work must continuously be going on but 
tensifieras inför varje internationell våg is particularly important before such confe
längdskonferens. rences are scheduled to be held. 

Det är nödvändigt, att amatörer i olika län Radio amateurs technical and " administra
der har 	någorlunda enhetliga såväl tekniska tive" conditions in different countries must 
som »administrativa» villkor. Amatörernas ar necessarily be reasonably similar. Thus prepa
bete bör därför samordnas på en rad olika om ratory work has to be coordinated. That's why
råden. Det är därför LA.R.U. Region I Divi the LA.R.U. Region I Division Conferences are
sion anordnar konferenser med regelbundna arranged, as a rule every third year. Here the
mellanrum - som regel 3 år. Vid dessa kon gener'al principles of our policies are settled
ferenser dras riktlinjerna upp för den samord with a view to facilitating afuture favourable
nade verksamheten, som på lång sikt bör in agreement at the frequency allooation confe
riktas på att underlätta en positiv lösning av rences, solving our most vital problem - the
vårt vitalaste problem -- frekvens tilldelningen. frequencies.

Självfallet är det många viktiga frågor av 
There are, of course, many important progemensamt intresse att diskutera vid Region I 

blems of common interest that will be discuskonferenserna. SSA har sedan lång tid sett det 
sed at the Region I Conferences. For a longsom en angelägen uppgift att medverka i l'a
time SSA has considered the international coldioamatörernas internationella samarbete. Vi 
laboration of radio amateurs as an integralbetraktar det däl"för som en hedersbevisning, 
part of 	 our activity. Thus we consider it aatt vi erhållit förtroendet att nu stå för värd
great honour to have been entrusted with theskapet för Region I konferens 1963 - Malmö

konferensen. arrangement of the Region I Conference 1963 
- The Malmoe Conference.Vi hälsar alla våra gäster, officiella repre

sentanter såväl som observatörer, varmt väl We wish all our guests, delegates and obser
komna till Sverige. Vi skall försöka att skapa vers, heartily welcome to Sweden. We shall try 
gynnsammast möjliga betingelser för konfe to offer the best possible conditions for the 
rensarbetet i förhoppningen att därigenom re conference work in order to ensure useful re
sultatet skall bli till bestående nytta för oss sults. We 'also hope that our guests will have 
alla och att våra gäster skall trivas hos oss. a nice time in our country. 

För SSA On 	behalf of SSA 
Carl Erik Tottie, SM5AZO Carl Erik Tottie, SM5AZO 
Ordförande President 

http:18.30--20.30
http:10.30-11.30
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Många 

kända signaler 

till 

Malmö-konferensen 

Så vitt man hittills kunnat finna av anmäl
ningarna till Malmökonferensen, kommer åt
skilliga kända signaler att återfinnas bland 
delegater och observatörer. 

Officiell representation kommer från Bel
gien, Danmark, Finland, Frankrike, Ita
lien, Jugoslavien, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Polen, Schweiz, Sovjetunionen, Storbri 
tannien, VästtyskIand, österrike och Sverige. 

Som en särskilt glädjande nyhet kan note
ras, att Sovjetunionen, som i år invalts som 
medlem i IARU, nu för första gången deltar i 
en Region I-konferens. Ordföranden i sovje
tiske radiosportfederationens presidium, Ernst 
Krenkel, RkEM, väntas själv till Malmö. 
Krenkel, som är född 1903, är väl bekant i 
Sverige bl .a. ,sedan RävEM i Stockholm 1961, 
då han var Sovjets lagledare. Hans världsbe
kanta insatser på 30-talet, då han bl. 'a. var te
legrafist på fartyget Tjeljusjkin, som gick un
der i polarisen 1934, och senare deltog i Papa
ninexpeditionen till Nordpolen 1937-38, har 
givit honom titeln Hjälte av Sovjetunionen och 
Gyllene <stjärnans orden. Han är fortfarande 
aktiv på banden och uteslutande på CW. Hans 
stora kunnighet, erfarenhet och goda omdöme 
konuner säkert att bli en tillgång även för ar
betet i Region 1. Hans många vänner i Sverige 
minns väl sär-skilt hans färgstarka personlig
het och vänliga omtänksamhet. 

Krenkel väntas åtföljas av Nikolaj Kazan
skij, UA3AF, likaledes känd i Sverige sedan 
RävEM. 

SM7IARU 
i luften 


från Malmö och konferensen! 


From lett to j'ight: Lower row: G6CL, HB9GA, 

SM5ZD. 

Uppel' row: DL1XJ, YU1AA, F9DW. 


I Region I verkställande utskott (Executive 
Committee) ingår representanter för sex län
der. Ordför-ande är diplomingenjör Harry 
Laett, HB9GA, som med stor skicklighet och 
med mindre vanliga språkkunskaper - Harr;.: 
behärskar fyra språk ungefär som sitt moders
mål och reder sig utmärkt på ytterligare minst 
lika många, däribland svenska - för klubban . 
Generalsekreterare är John Clarricoats, G6CL, 
tillika i RSGB, vars mångåriga verksamhet 
som »professionell» radioamatör ger honom en 
rik fond av erfarenheter att falla tillbaka på. 
Skattmästare är Jaques Simonnet, F9DW. öv
riga. ledamöter är Alfred Schädlich, DL1XJ, 
och Janez ~nida;rsic, YU1AA, den senare vice 
ordförande i SRJ, samt SM5ZD, som är vice 
ordförande i utskottet. 

IARU:s HQ väntas med observatörer följa 
verksamheten i Malmö. Presidenten själv, Her
bert Hoover jr, W6ZH, med maka hal' medde
lat sin avsikt att komma. Hoover, som är bo
satt i Los Angeles, är son till Förenta stater
nas president Herbel,t Hoover. Han har ägnat 
en stor del av sin bana åt internationellt arbe
te bl. a. inom amerikanska UD. Radioamatör 
har han varit sedan 1915. Vidare torde IARU: s 
(och därmed också ARRL:s) General Mana
ger, John Huntoon, WILVQ, infinna sig. 

Vidare förtjänar nämnas, att tekniske direk
tören vid televerket, Erik Esping, välvmigt 
ställt sig till förfogande för att öppna konfe
rensen och med Isin närvaro förläna den såväl 
officiell prägel som festivitas. Direktör Es
ping väntas även i mån av tid följa förhand
lingarna. 

SM5AZO 

F ö T e n i 1t g e n S v e r i g.e s S ä n d a r e a m a t Ö r e l' 

Vad kommer att behandlas i Malmö? 

Ett program fÖi- Region I-konferensen har 
tidigare publicerats i QTC. Därav framgår, att 
efter en öppningsceremoni skall de olika kom
mitteerna arbeta måndag em. till och med 
onsdag. Deras förslag granskas sedan av hela 
mötet i plenarförsamling på fredagen. 

Kommitteerna är oförhindrade att bilda ar
betsgrupper inom sig. Punkter till föredrag
ningslistan har avlämnats av åtskilliga före
ningar och av exekutivkommitten. Dessa 
punkter har i dagarna sänts ut. Då det kan ha 
sitt intresse att veta litet om vad man i själva 
verket kommer att syssla med under konfe
rensen, skall här ges några exempel på ären
den, som skall diskuteras. Det är således inte 
på något sätt fl'åga om någon komplett lista. 

Kommitte A (Administrative and Operational 
Committee) 

Kommitten skall behandla frekvensfrågor
na, dels de områden som 'är eller kan bli upp
låtna åt amatörerna, dels också uppdelningen 
inom amatörbanden. Särskilt intresserar 160 
mb och orsakerna till att detta band ej är upp
låtet i flera länder. DARC föreslår vidare, att 
alla t ester, som icke är »världsomspännande», 
skall begränsas till vissa områden på banden. 

Andra frågor, som väckts, är på vilket sätt 
testregler skall kunna distl'ibueras i så god 
tid, att de hinner delges amatörerna i respek
tive länder (NRRL). RSGB föreslår amatör
insatser i vetenskapliga prOjekt i samband 
med solfläcksminimum och vill göra en jämfö
relse mellan nödnätsorganisationer i olika 
länder. Bulletinfrågor h a r aktualiserates av 
VERON och RSGB. 

Rävjaktsfrågor kommer också att tas upp. 
Reglerna för RävEM bör fastställas. Arrangö
rer för de tre närmaste årens EM bör utses. 
PZK har dessutom levererat ett förslag, att 
individuell start vid RävEM skulle ske med 5
'minutersintervall. Detta torde komma ·att vål
la åtskillig diskussion, om antalet startande 
blir stort; emellertid kan det inte undvikas, att 
det kan bli stora olägenheter med stort antal 
internationella deltagare vid en gemensam 
start. En 10-minutersintervall skulle väl i så 
fall stå i bättre överensstämmelse med hos oss 
nu tillämpade regler. Vad anser våra rävjä
gare? 

SRAL föreslår en världskongress för radio
amatörer. Frågan bör intressera IARU: s pre
sident och generalsekreterare. 

Exekutivkommitten står bakom flera punk
ter på föredrag·ningslistan. Bl. a. berör man 
representation vid konferensen om rymdför
bindelser i Geneve i oktober i år. HB9GA vill 
diskutera internationellt samarbete och IRTS 
drar upp »the question of unity;; . 

Vad 

kommel' 


aU 

behandlas 


Malnlö? 
Kommitte B (VHF) 

UK,V-managers skall lämna rapporter till 
kommitten. 

RSGB ifrågasätter, om inte en särskild del 
av 2 mb bör avdelas för SSB. Vidare vill man 
diskutera utnyttjandet av 70-cm-bandet. Ve
tenskaplig medverkan vid solfläcksminimum 
aktualiseras även här. »'QRA Locator Systems» 
och VHF-diplom bör behandlas. 

VERON tar också upp SSB på VHF-banden. 
Man vill vidare tala om informationsutbyte rö
rande såväl VHF som UHF, reglerna för 
VHF-testel', €v . sådana tester för Region I, 
samordning av VHF Field days samt meteor
scatterproblem. 

PZK vill ha särskilda klasser i Region I 
VHF-tester för klubbstationer och individeulla 
stationer. Bestämda jämna frekvenser för 
UKV-fyrar vill PZK också ha och hävdar 
dessutom, a tt avståndsrekord på höga frekven
ser bÖl' bestyrli:as av Region I permanenta 
VHF-kommitte, innan de görs »officiella». 

Kommitte C (Credentials and Finance Com
mittee) 

Ekonomiska läget inom Region I skall redo
visas. Avgifterna till Region I skall fastställas 
för åren 1964- 66 och till grund fra.mläggs den 
senaste officiella statistiken om medlemsanta
let i medlemsföl'eningarna. Förslag till in
komst- och utgiftsstat skall upprättas att på 
fredagen föreläggas plenarförsamlingen. 

VERON föreslår, att beträffande den per
manenta VHF-kommitten Region I skall svara 
för kostnaderna endast för ·kommittens gene
ralsekreter'are (f. n. G2AIW). 

VERON föreslår också, att Region I-medel 
även skulle kunna användas att bestrida kost
naderna för resor och uppehälle för en delegat 
från sådant medlemsland, som ej har råd be
kosta deltagande i Region I-konferenser. 

Plenarförsam Iingen 
Förutom att ta ställning till kommitteernas 

förslag -skall plenarförsamlingen behandla 
frågan, om särskilda kommitteer skall verka 
under tiden mellan konferenserna och hur i så 
fall kostnaderna skall bestridas för dessa. Vi
dare skall Exekutivkonunitte väljas för nästa 
period och tidpunkt samt plats för nästa kon
feren sanges. 

SM5AZO 
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PROTOKOLL 


fört vid Föreningen Sveriges Sändareamatö
rers årsmöte å hotell MALMEN i Stockholm 
söndagen den 24 mars 1963. 

§ 1. 
Hälsade föreningens ordf. SM5AZO medlem

marna välkomna och förklarade ärsmötesför
handlingarna öppnade. Till ärsmötets ordf. val
des SM5ZD. 

§ 2 . 
Tillkännagavs för ärsmötet uppgjord röst

längd varav framgick att antalet närvarande 
röstberättigade medlemmar var 77 . Genom 
fullmakter var vidare 270 medlemmar repre
senterade, varför ärsmötets totala röstetal 
uppgick till 347. Under förhandlingarnas gäng 
korrigerades röstlängden genom nytillkomna 
röstberättigade och fastställdes till 353. Röst
längden jämte tillägg godkändes. 

§ 3. 
Till sekr. för ärsmötet valdes SM5LN. 

§ 4. 
Till justeringsmän och rösträknare valdes 

SM50V och SM5BL. 
§ 5. 

Godkändes den i kallelsen till ärsmötet pu
blicerade dagordningen. 

§ 6. 
Befanns årsmötet stadgeenligt utlyst. 

§ 7. 
Godkändes den i QTC 3/ 63 publicerade sty

relse- resp. kassaberättelsen. 

§ 8. 
Föredrog revisorn, SM7CKJ, revisionsberät

telsen, vilken godkändes. 

§ 9. 
Beviljade årsmötet full och tacksam an

svarsfrihet för 1962 ärs förvaltning och fram
förde SM5ZD årsmötets tack till styrelsen. 

§ 10. 
Kommenterade SM3WB valkommittens för

slag till styrelse för 1963, varefter val företogs. 
Valda blevo: 

ordförande SM5AZO C. E . Tottie 
v. ordf. SM4GL H. G. Eriksson 
sekr. SM5CXF B. Hellström 
tekn. sekr. SM5KV O. Ekblom 
redaktör SM5CRD L. Andersson 
3 ledamöter SM5LN M. Höglund 
av styrelsen SM5AIO E . Aspelin 

SM7CKJ P. Bergström 

Till styrelsesuppleanter valdes SM5BDS och 
SM5KG. 

§ 11. 
Till revisor valdes SM5- 3313 och till revi

sorsuppleant SM6AEN. 

§ 12. 
Till valkommitte valdes SM4CTF (samman

kallande), SM50V och SM7ID. 

§ 15. 
Pä förslag av SM3WB beslöt årsmötet att 

behandla dagordningens § 15 innan val av dis
ciplinnämnd företogs. 

SM5AZO redogjorde för bakgrunden till sty
relsens förslag iQTC 3/63 till ändring av stad
garnas § 19, varefter SM3WB demonstrerade 
kurvorna över förändringen av ordantalet i be
rörda paragraf. 

Ordvalet i styrelsens förslag alt. II diskute
rades och beslöts att utbyta ordet »oklander
ligt» mot »korrekt». 

Röstning företogs varvid alt. I icke samlade 
nägra röster. 

Alt. II samlade 346 röster för förslaget, 4 
avstod att rösta och ingen röstade emot, var
för styrelsens förslag alt. II jämte följdänd
ringar godkändes av årsmötet. 

Beslöts att styrelsen till nästa årsmöte i 
slutligt skick skall framlägga alt. II jämte 
följdändringar i övriga pa'ragrafer i 'stadgarna. 

§ 13. 
Företogs val av disciplinnämnd. Valda ble

vo: SM6AO (f. d. SM6AL), SM5ADK, SM4KL 
och som suppleant SM4ASJ. 

§ 14. 
Kommenterade SM5AZO det framlagda bud

getförslaget varvid framfördes att Reg. I-kon
ferensen resp. framtagandet av den nya upp
lagan av Populär Amatörradio, som ju är en 
investering, kommer 'att återspeglas i avvikel
ser från det uppgjorda förslaget. Beslöts att 
budgetförslaget utgör en riktlinje för styrel
sen varefter detta godkändes. 

SM5AZO kommenterade vidare årsavgiften 
och framlade styrelsens -synpunkt på denna 
vilken utmynnade i förslag på oförändrad ärs
avgift. Beslöt årsmötet godkänna oförändrad 
årsavgift kr. 30 :- för år 1964. 

§ 16. 
Diskuterades motion om extra QTC under 

augusti månad. Beslöt årsmötet a vslä motio
nen men framförde önskemål om att ev. ny
heter kommer in i QTC sä färska, som möjligt 
under sagda tid. 

§ 17. 
Motion om ändring av § 8 i stadgarna med 

införande av »UK ledare» avslogs av ärsmötet. 
För motionen röstade 137 och emot motionen 
avgavs 199 röster. 
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SM3WBvisQ.l· SM5.AZO den 
klippbok som en gång i tiden 
sammanställdes av SM3RN. 

§ 18. 

Beslöts att förlägga nästa ärsmöte i SM4 
med Karlstad eller örebro som föreslagna 
platser. 

Ordf. SM5ZD framförde en önskan om fram
gäng för den nya styrelsen och hälsade med
lemmarna välkomna till Reg. I-mötet i Malmö 
varefter han förklarade den officiella delen av 
ärsmötet avslutad och överlämnade klubban 
till SM5AZO. 

§ 19. 

Föreningens ordf. SM5AZO tackade SM5ZD 
för att han velat leda förhandlingarna. Vidare 
erinrade SM5AZO om föreningens mångärige 
revisor Emil Barkstens bortgång. Ett tack rik
tades även till den avgäende styrelsemedlem
men SM5CHH. Ordf. informerade därefter om 
verksamheten ] 963 och konstaterade att tre 
huvuduppgifter främst kommer att dominera 
verksamheten 1963, nämligen Reg. I-konferen
sen, UKV-fyren och framtagande av den nya 
upplagan av Populär Amatörradio. Vidare av
ser styrelsen att utöka och fördjupa kontakter 
med myndigheter, med PR-verksamhet och 
med utrikesrepresentation. Ordf. nämnde bl. a. 
att SSA kommer att vara representerad vid 
RSGB guldjubileum och vid LABRE-konferen
sen i San Paulo. Vidare är reciproka licenser 
föremäl för styrelsens intresse, främst då vad 
det avser interskandinavisk överenskommelse. 

Från mötesdeltagarna framfördes en del 
önskemäl och förslag vilka kommer att be
handlas inom ·styrelsen. 

Frän FRO framfördes en hälsning genom 
SM5BSO om framgäng i arbetet för den nya 
styrelsen för vilket ordf. tackade och bad om 
en hälsning tillbaka från SSA. 

Under lunchen företogs en insamling till fÖl"
män 'för SM5WL minnesfond vilken inbringa
de kr. 68 :58. Vidare käserade SM3WB Gm sitt 
möte med framlidne SM3RN Bernholm i Gävle, 
samt överlämnade till SSA en av denne sam
manställd klippbok frän radions barndomsår. 
Ordf. tackade för gåvan. Då några ytterligat'e 
frågGr ej föreläg förklarades ärsmötet avslu
tat. 

Vid protokollet: 

Martin Höglund, SM5LN 

sekreterare 

Justeras : 

Per Anders Kinnman, SM5ZD 

ordförande 

Bror Lars Fosselius, SM5BL 

justeringsman 

Curt Holni, SM50V 

justeringsman 

LÖRDAGSSTÄNGT 

på 

KANSLIET 
under månaderna juni, juli och augusti. 
På vardagarna stänger vi klockan 16.00. 

SM5LN 
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SSB 
TRANSCEIVER 


Dä mina försök med mobila och stationära 
transceivertyper rönt visst intresse och det 
framkommit önskemäl om beskrivningar kom
mer här en variant som ger 40-50 watt pä 
alla band. 

I schemat visas de steg som är inkopplade 
hela tiden med +. De steg som inkopplas i läge 
mottagning betecknas med M+ och slutligen 
är stegen som tillkopplas vid sändning beteck
nade med S+. 

Vid mottagning kommer signalen in via Pi
kretsen till {'jet TR-switch-kopplade HF-stegets 
galler. Den förstärkta signalen blandas med 
VFO-signalen i mottagarblandaren. Den resul
terande MF-signalen linkas in pä kristallfiltret 
och förstärks sedan i de två MF-förstärkama. 
I detektorn blandas MF-signalen med kristall 
oscillatorns signal och resultatet i form av LF 
förstärks i LF-röret. 

Vid sändning moduleras kristalloscillatorns 
signal av mikrofonförstärkarens LF i den ba
lanserade diodmodulatorn. DSB-signalen blir 
till ESB vid passagen av kristallfiltret. Signa
len förstärks i ett MF-steg och i sändarlJlan
daren blandas ESB-signalen me{'! VFO-signa
len till det avsedda amatörbandet. Denna sig
nal förstärks i P A-steget samt gär via Pi
filtret ut i antennen. Sändning och mottag
ning kommer att ske pä exakt samma frek
vens i och med att samma oscillatorer bestäm
mer frekvensen i bäda fallen. 

Placeringsski.ssen visar tr,ansceivern 
från undersidan. 

FÖR ALLA BAND 

AV 	SM5E Y, B. Petter~son, Karlavagnsgatan 8, 
Västerås. 

L 1 bestär av 30 varv lackträd med 5 varv i 
varje sektion pä spolstomme Elfa O 285 . Som 
link ligger 5 varv plastisolerad träd lindad över 
L 1 jordände. 

MF-spolarna lindas pä Elfa spolform O 292 
med ferritkärna. Alla MF-kretsar monteras pä 
bottenplatta O 341 och i skärmburk O 330. Pa
rallell- och kopplingskondensatorer placeras 
inne i skärmburkarna. Filterspolen bifilärlin
das med tvä parallella 0,2 mm lackträdar i de 
i O 292 befintliga spären. Ena trädens början 
och andra trädens slut hopkopplas och jordas 
under en av fästskruvarna. De två resterande 
ändarna går till var sin sida på filtrets paral
lellkondensator. Ovanpå bifilärlindningen lin
das linken i form av 5 varv plastisolerad tråd. 
Kontrollera med grid-dippan att filterkretsen 
före inkoppling resonerar pä 8275 kHz med 
trimkärnan 2/3 invriden. Byt vid behov ut 75 
pF-kondensatorn. De övriga spolarna tätlindas 
med 0,2 mm lacktråd täckande hela lindnings
utrymmet. Lindningen måste utföras ät mot
satt häll mot spärningen för att kunna ernå 
tätlindning. 

Då filtret sköter om selektiviteten behövs 
bara enkelavstämda MF-kretsar. 

Som stomme till HF-stegets och sändarblan
darens anodspolar för 80/40 m (L 2 och L 3) 
användas 150 kohms »bakade» 2 watts mot
ständ. Pä motständskroppen tätlindas 65 varv 
0,2 mm lackträd. 20 och 10/15 m-spolarna lin
das på 1 watts motstånd med 0,3 mm lacktråd 
med 30 varv för 20 m och 15 varv för 10/15 m
spolarna. HF-'stegets anodspolar lindas pä 150 
kohms motstånd medan sändarblandarens 
anodspolar lindas pä 10 resp. 15 kohms mot
ständ. 

VFO: ns gallel'krets bestär aven 10 varvs 
spole lindad me{'! 1 mm försilvrad koppartråd 
pä Elfas keramiska spolform O 312. Katodut
taget placeras 1,5 varv från jordänden. Vrid
kondensateorn är pä 2 X 25 pF och varje sek
tion har berövats en av de fyra statorplattorna. 
OBS! att ena sektionen + fast parallellkonden
sator inkopplas endast i 20 m-läget. Med de 
angivna värdena täcker samtliga band utom 40 
m ca 85 % av skalan. De fasta kondensatorer-

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

~AHT. 

" """ 

Transceiverns schema. 

Samtliga ej markerade kondensatorer är 
4700 pF skivkondensatorer. 

V 1, 2, 3, 7 och 9 6AK5 
V 4 6BE6, EK90 
V 5 ECL 80 
V 6 ECF 82 
V 8 6AU6, EF94 
V 10 EF 80 
V 11, 12 EL 84na är av glimmertyp, och varje kondensator 

måste provinkopplas innan den inlödes för Cn NeutraHsernigskond 3-30 glimmer 
gott, emedan toleransen kan göra att endast en 
del av bandet hamnar innanför skalan. Först 
väljes en 60 pF-kondensator, som lägger 28,0 
MHz vid nästan fullt invriden kondensator. 

Anodkretsen utgöres av 18 varv 0,3 mm 
blankträd med uttag och lucka i lindningen PA-stegets anoddrosslar består av vardera
vid 	7 : e, 10: e och 16: e varvet frän jordänden 10 varv tätlindad i mm lacktråd med 10 mm
räknat. Kopplingsspolen utgöres av 2 varv spoldiameter.
plastisolerad tråd lindad över den avstämda 

Uttagen pä Pi-filterspolen placeras så attspolens jordände. Spolstomme Elfa O 284. 200 
100 pF-aren är ca 2/3 invriden på 80 och 40 m, pF-kondensatorn skall lägga anodkretsen 
ca halvt invriden på 15 och 20 m samt nästananingen högre i frekvens än gallerkretsens 
helt urvriden pä 10 m.högsta frekvens i 20-m-Iäget. Toppavstämning 

orsakar annars viss ostabilitet, emedan anod En kvistalIsats från SM5CXF innehåller en 
kretsen är stämd pä grundtonen. Kontrollera kristall på 8275 och två stycken på 8273,3 
att anodkretsen först stämmer på 12 MHz in kHz. För att klara ut vilken av 8273,3 kHz
nan de övriga lägena testas. Genom att mäta kristallerna som tillsammans med 8275 kHz
spänningen över blandarnas katodmotstånd in kristallen ger det bästa passbandet i filtret 
dikerar toppspänning (ca 10 volt:=) toppav kan man tillfälligt koppla om VFO: n till 8275 
stämning. kHz och med apparaten i 'lTlottagningsläge 

svepa och trimma filtret. En rörvoltmeter an
sluten till V 3 galler eller eventuellt en mA

Frekvenstabell meter parallellt med V 3 katodkomplex gel' 

6 X 2=12 -8275=80 m lågfrekventa klara besked. Den resterande 8273,3 kHz-kri

5,1 X 3=15,3- 8275=40 m sidban{'jet stallen som kopplas till V 1 måste belastas till 


rätt frekvens och dä lämpligen med hjälp av 

6 X 1= 6 +8275=20 m högfrekventa en blyertsstiftpenna. Finjusteringen av frek

6,5 X2-:-13 +8275=15 m sid- vensen sker medelst 3-30 pF-trimmern vid 


10,2 x2=20,4+8275=10 m bandet ESB-mottagning. 	 + 
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För mobilt bruk räcker inte ECL 80 som 
LF-l'ör utan detta bör ersättas av t. ex. ECL 
82. Att köra mobilt med en vanlig mikrofon 
gör ingen människa glad. Det lär finnas mi
krofoner speciellt gjorda för mobilt bruk 'och 
har man en sådan är ju 'Saken .klar. Jag an
vänder en kolkornsmikrofon som är kopplad 
enligt figuren. 

För enbart 80 m mobilt kan man göra en 
transceiver med 7 rör. 

Rör I Pentoddel I Trioddel 

1 ECF 82 CO Mikrofonförst. 

2 6 AK 5 1 MF -

3 ECF82 2 MF Produktdet. 

4 
" 

HF-först. ECO-VFO 

5 " 
M-blandare S-blandare 

6 ECL 82 LF-först. LF-först. 

7 EL 84 PA -
(EL 34) 

Ett lätt sätt att åstadkomma sidband mobilt 
pä 80 m är att 'alstra ESB eller DSB på arbets
frekvensen . Första delen av VFO :n får gå hela 
tiden och via en katodföljare, vars katodmot
stånd utgöres aven potentiometer, skickar 
man in en lagom stark signal i bilradiokonver
tern. Signa len ger »front end injektion» av 
bärvågen på. de mottagna ESB-signalerna. 

De detaljer som jag eventuellt hal' glömt att 
peka på i denna artikel kanske kan äterfinnas 
i QTC 12/1959, QTC 3/1961 eller QST juni 1959. 

• 

Bullens 
SänJni.ng§§~l..e...a 

LöRDAGAR 	kl 1500 3525 CW 

(DX-nytt) 

SöNDAGAR 	kl 1000 3650 AM 

kl 1030 3650 AM 

repetition i norr och i söder 

+12V~ IlE1K 

10)J 

Jngdng fÖl' kolkornsmikrofon. 

2 MF regleras ner med 100 kohm från skärm
galler till jord. 

Se Collins KWM 2 produktdetektor. 

Blandarnas gemensamma katodkomplex kopp
las till ECO katoduttag. 

Filtret lägges på ca 6,2 MHz och ECO :n på ca 
2,5 MHz. 

Vid 12-voltssystem kan P A-stegets negativa 
spänning åstadkommas genom att lägga P A
k<atoden på +12 volt. 

~ 

c.~ 
Den 5 maj hände det: All hänsyn till tradi

tionerna kastades överbord och SM5SSA kom 
på foni för första gången. Att det skulle bli 
mycket fler lyssnare än tidigare kunde man ju 
utgä ifrån och de allra vildaste förhoppningar 
överträffades. AM- SSB- och CW-stationer 
stod i kö för ,att checka in efter sändningarna. 
Lyssnarrapporter vällde in per post, ungefär 
hälften frän lyssnarmedlemmar i SSA och res
ten från utomstående SWL:s. SM5-3321, S. 
EhnstrÖIn i Mäl'Sta presenterade t.o.m. en 
bandinspelning av Bullen. 

Fonibullen har alltså kommit för att stanna. 
Men CW-f'antasterna kan fortfarande glädj-a 
sig åt den speciella DX-bullen, som sänds lör
dagar 1500 sä att DX-jägare skall kunna ut
nyttja nyheterna under större del av weeken
den. DX-bullen skrivs nämligen bara ett par 
timmar innwn den sänds och kan därför bil 
verkligt toppaktuell. 

För att sändningsschemat skall kunna hål
las, krävs ganska många operators. SM5BAU 
sköter CW-delen med SM5BDS och SM5BCE 
redo att rycka in vid behov. BAU:,s rig består 
av HT 32+30 L 1, 51 J 3 och ett flertal an
tenner. För AM-pratandetstår SM5KG till 
sammans med SM5BL och SM50V. Rig : Va
liant, 51 J 2 och en 2 X 20 meters di-pol. I Norr
land repeteras fonibullen av teamet SM2AQQJ 
SM2AKA o. l Sydsverige av SM7QY/SM7BTN. 

-CKJ 

Transceiverns spänningsförsörjning är ord
nad enligt schemat här nedan. 

Om 'allt stämmer skall PA-steget dra ca 35 
mA utan signal och ca 90 mA vid full utstyr
ning. 

220VJ \\ +550V 
22 5 V 

C:A 

6,J~II~~+11 5V 

över gangkondensatoraxeln finns mottaga
rens HF-kontroll. 

Ovanför 100 pF-koridensatorn sitter Pi-filt 
rets spole och 2 pol 5-vägs omkopplare. 

Till alla längre strömförsörjande ledningar 
användes skärmad kopplingstråd. 3-poliga 
kopplingsstöd hjälper till att hålla isär de olilca 
plusskenorna. 

.,sov 

Schema över 	SSB-tl'ansceiverns likriktare. 

Den som tycker att det låter lite klent med 
ca 50 watts input bör ta en titt i QTC 12/1962 
på EL84+QE 08/200. 

Bandomkopplaren är 3 gang 2 pol 5-vägs 
och denna jordas med en smal vinkelplåt från 
centrumfastsättningen ner i chassiet. 

Både omkopplare och gangkoridensator för
ses med axelkopplingar och från dessa fortsät
ter fiberaxlar fram till rattarna pä panelen. 
Metallaxlar skulle påverka VFO-stabiliteten. 
Undvik att dra kopplingstråd förbi VFO-spo
len. 

SIM-omkopplaren i högra hörnet är 3 pol 3
vägs med mittIäget oanvänt. 

Pä ovansidan av chassiet sitter mikrofon
potentiometern ovanför S/M-omkopplaren. 

Ovanför balanspotentiometern finns motta
gal'ens LF-kontroll. 

över bandomkopplaraxeln sitter VFO-kon
densatorn som manövreras med en japansk 
mikroskala. Av stabilitetsskäl jordas konden
satorn endast via fästvinkeln. 

Ovanför bandomkopplaren placeras HF-ste
gets anodspolar i en skärmburk. 

Dä neutralioeringskapacitansen varierar 
från nägra pF på 80 m till ca 15 pF på 10/15 
m anslutes 'Cn till 20 m-uttaget. 

Omkopplingen vid balanspotentiometern till
läter bl. a . snedbalansering vid AM och CW
sändning utan att mottagningen päverkas i 
form av MF-blockering. 

2 kohms-motståndet som kopplas mellan S+ 
och jord vid mottagning har till uppgift att av
leda annars kvarstående laddning. Laddning5
spänningen uppkommer efter långa sändnings
pass och stör mottagningen om inte avledning 
sker. Laddningen torde vara termoelektricitet 
från P A-stegets skärmgaller. 

Skulle man träffa på någon som sänder på 
fel sidband kan man i lyckliga fall klara det 
problemet genom att skifta plats mellan CO
och 8275 kHz-kristallerna. 

Om man vill ha ett lyxigare filter t . ex. med 
4 kristaller kan man koppla enligt följande 
figur : 

:~:1 ... 

~~o 


K r istallfilter med 4 kristaller . 

10 meter är det bästa lokalban

det nu '- man stör inte någon 

och blir inte själv störd av nå

gon. 

Balanserade modulatorns spole kan lindas 
fribärande med 16 varv 0,8 mm lacktl·åd. Spol
diametern är 9 mm och längden 22 mm. Spolen 
och skivkondensatorn fästes på ett kopplings
stöd. Trimning sker genom att böja ihop eller 
peta isär varven. 

Några ord om ESB mobilt är kanske på sin 
plats. Ett utdrag Ut· min mobillogg kanske 
väcker tanken att utföra transceivern för både 
stationärt och mobilt bruk. Pä väg Västervik 
-Kalmar och 80 m med 15 watt input: 
HB9TL, G6ZQ, DL7ID, DJ3PX, DUPIA, 
DL6WM och SM5BFR. 
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kartböcker har inköpts. Representant för SSA 
undersöker leveranssvårigheterna på ort och 
ställe i Schweiz. Förslag om anskaffande av 
s .k. »Dux-karta» ventilerades. Beslöt styrelsen 
dock att inköp av denna ej skulle ske. 

Redogjorde OHH för nuläget å transforma
tor-'anbudet. Avslut föreligger ännu icke. 

Meddelade AIO att han vid genomgång av 
QSL-listorna konstaterat att dagens medlems
antal uppgick till 2.283 st. 

Redogjorde ZD för konferensförberedelset' 
na. Han meddelade att inbjudan f.n. är under 
utskrift och snarast kommet· att utgå till 
medlemsorganisationerna i REG. l. Kravet 
från Frankrike på tolk har undersökts och 
med tolkar och instrumentering uppgåT kost
naderna till 10.000:- kr. för tolkning på tys
ka, engelska och franska. Ett kompromissför
slag har framlagts vilket innebär att tillgång 
finnes till en professionell tolk. ZD omtalade 
vidare att HZ kontaktats och att han kommer 
att bjuda på the på Björnstorp. Vidare hade 
även rundturens reserutt fastställts . 

I samband med denna redogörelse infol'me
rade KV om att konferensstationen kommer 
att bestå aven Collins S-line (KWM2) Tele
rex-beam. Erbjudande föreligger om lån av 
SER: srörutställning. 

Meddelade CRD att Västerås Radioklubb fi
rar 20-årsjubileum. 

CRD framförde en del synpunkter från fir 
ma Palmblad rörande annonser från Organs & 
Electronics. Föranleder ingen styrelsens åt 
gärd. 

Framförde GL förslag på uppspaltning av 
vissa distrikt. 

Meddelades att UK-fyren SM4UKV f.n . är 
stoppad på grund av TVI. Dess manöverpro
blem utredes. 

Beslöt styrelsen tl'Ycka QSL-kort för 
SM4UKV, SM5SSA samt konferensstationen i 
upplagor som senare kommer att bestämmas. 

Framfördes från · flera håll, även av inom 
styrelsen berörda, klagomål på en namngiven 
medlem, som trots tillsända medel ej levererar 
i annonser utlovad vara. 

/OXF 

KANSLISTÄNGT 

l samband med IARU-konferensen 
kommer föreningens kanslist, fru M. 
Bergström, att tjänstgöra på konferen
sens sekretariat i Malmö. 

Under tiden 7/6-15/6 kommer därför 
endast vissa begränsade kanslifunktio
ner att upprätthållas i Stockholm. Efter 
den 15/ 6 återupptages kansliets verk
samhet i normal omfattning. 

-LN 

Ålytt U'lån /lQ 

SSA styreIsesammanh,äde 

den 22.2 1963 

Hälsade ordf. de närvarande välkomna och 
förklarade sammanträdet öppnat. 

Redogjorde sekr. för div. handlagda skrivel
ser. Sålunda hade REG. I framfört önskemål 
om att i fortsättningen erhålla ett ex. av QTC, 
vilket styrelsen beviljade. Till REG. I hade 
även avgått skrivelser rörande SSA officiella 
representation vid konferensen i Malmö, 
Svensk licens- och medlemsstatistik samt be
stä mmelser rörande mobil trafik. Till KTS 
har ingivits ansökan om signal till konferens
stationen i Malmö. Vidare hade även en ut
ländsk och två svenska dispensansökningar 
handlagts. Från LABRE hade inkommit infor
mation och anmälningsblanketter avseende 
San Paulo-utställningen. VERON meddelar att 
PACC-testen går den 27-28 april på CW och 
den 4--5 maj på telefoni. Internationella scout
byrån i Ottawa har framfört ett tack till de 
svenska deltagarna i årets Jamboree on the 
air. li'örsvaretsfabriksstyrelse har översänt 
utbud på några bärbara radiostationer. Vidare 
meddelade sekr. 'att styrelseberättelse, budget
förslag och kallelse till årsmötet är publicera
de i QTC. 

Genomgicks och kommenterades årsbokslu
tet. Beslöts att inköpa en ny skrivmaskin och 
att årets nettovinst skulle ingå i köpeskilling
en. I samband med bokslutet meddelade CHH 
att 1962 års bonus å QTC hade erhållits och 
att av medlemsavgifterna 42.000 :- kr. hade 
insatts å bank. 

Diskuterades en del frågor ltring årsmötet. 
Sekr. meddelade att från Västerås hade in
kommit två motioner efter laga tid. Beslöts att 
tillskliva motionärerna och meddela att mo
tionsärendena kommer a tt behandlas inom sty
relsen. 

I enlighet med arbetsmarknadens tväårs
avtal justerades kanslistens lön fr.o.m. den 1/ 2 
1963. 

Beslöt styrelsen att ur minnesfonden betala 
medlemsavgifterna till några medlemmar. 

Beslöts ett distriktsbidrag till SM6. 
Ett distriktsbidrag beslöts att utgå till 

DL5L. 
Informerade sekr. att DL5S SM5BGM 

skriftligen avsagt sig sitt uppdrag. 
Diskuterades kontroll av s.k. »svartsända

re». 
Redogjorde sekr. för läget rörande inköp av 

prefixkartor. Ett antal amerikanska prefix

DL-valet 

Vid sammanräkning av de till DL-valet av
givna rösterna erhölls följande resultat: 

Sammanlagt avgavs 225 röster vid valet och 
följande distriktsledare har för kommande två
årsperiod utsetts. 

DL 1 SM1AZK 

DL 2 SM2ALU 

DL 3 SM3WB 

DL 4 SM4KL 

DL 5 L SM50W 

DL 5 S SM5AM 

DL 6 SM6AEN 

DL 7 SM7MG 

Som av ovanstående framgår innebär det 
nybesättning av posterna som DL i SM5S och 
SM6 där de gamla innehavarna av posterna 
skriftligen avsagt sig uppdraget. 

Valdeltagandet var denna gång något bättre 
än föregående år och serien 128,195 och 225 
avgivna röster från de tre senaste valen skulle 
kunna tolkas som en uppryckning, men då det 
skenbart förbättrade resultatet beror på att 
ett distrikt svarar för halva antalet röster nöd
gas man konstatera att intresset varit - tra
di tionsenligt. 

Vi tacka de avgående DL för deras arbete 
och önska vära om- och nyvalda DL lycka till 
i deras arbete inom sina resp. distrikt. 

/LN 
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Av SM5CHH, Paul Gerstel, 

Sk Hertigvägen 15, nb 


Hägersten. 


Hät· bredvid kan schemat studeras och dess
utom kan tilläggas att provexemplaret driver 
ut en 6146. 

I mellandäcket på omkopplaren byts mot
ståndet, som ursprungligen ligger i 6AU6 anod 
i 80- och 40-meterslängderna, ut mot en dros
sel på 2,5 mH. 

6J5GT byts mot 6J5 stål och 6AV6 mot 
ECL82. Skulle inte drivningen räcka kan 6V6 
bytas till 5763. De komponentvärden som inte 
äl' angivna i det häl' schemat återfinns i Gelo
sos originalschema. • 

10 ~ 15 

JunI 

Välkommen till konferensen i Malmö. 

Tänk på att deltagande i bussutflykten 

på torsdagen och avslutningsfestlighe

terna måste anmä las i förväg. 



166 167 Föreningen SveTiges SändaTeamatöTe-:

o 
• o , . 

TEKNISKA 

NOTISER 

Redaktion; SM7SY, SM7ACB, SM7CKJ 

Kristallosci Ilatorer 
En översikt med titeln »Using H. F. Crystal 

Oscillators - A Survey of Modem Practice» 
och författad av G3VA finns i RSGB Bulletin, 
mars 63. Fig. 1 och 2 är ett par oscillatorkopp
lingar hämtade ur denna uppsats. Fig. 1 åter
ger en transistorkoppling, där man kan få ut 

L-------+-------------9V 
le 


Fig . 1. 

3: e eller 5 : e övertonen från FT243-krlstaller. L l 
skall med kri-stallhållarens kapacitans (8-10 
pf) ge resorrans vid den önskade övertonen. 
Uttaget på 4 skall vara ungefär vid 2/3 av 
varvtalet, räknat från kollektorn. Fig. 2 före
ställer en mycket frekvensstabil, transitron
kopplad oscillator förövertonskristaller, där 
det även är möjligt att variera frekvensen nå
got. De i figuren angivna komponentvärdena 
gäller för frekvensområdet 24.---40 Mc. L j och 

gallerdippas till kristallfrekvensen medCl 
kristallhållaren kortsluten och med Ll:s shunt

22K 

Fig. il . 

motstånd bortkopplat. Det är möjligt att med 
en 24 Mc-kristall justera frekvensen sä mycket 
som ca 50 kc - men pä bekostnad av fre
kvensstabiliteten. God -stabilitet bibehälles om 
frekvensjusteringen begränsas till 15-20 kc. 
Uteffekten från oscillatorn är mycket läg och 
den tål ej någon nämnvärd belastning - i de 
flesta fall fordras ett eftel'följande förstärkar
steg. 

I CQ febr. 63 beskriver W6AJF en »over
tone-ha,rmonic crystal oscillator». Med denna 
är det möjligt att med en övertonskristall och 
i ett steg (rör eller transistor) få ut några 
mW pä andra eller tredje övertonen (av över
tonskristallens frekvens), dvs. tillräcklig ef

L2 2 ELLER) I 
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Fig.3. 

fekt för t. ex. blandaren i en 144 Mc konver
ter. Fig. 3 och 4 anger två varianter av kopp
lingen. L j Cj avstämmes till något lägre fre
kvens än övertonskristallens. L2C2 skall ha 
högt Q-värde för att {lämpa ick-e önskade 
övertoner - för fatt vara på den säkra sidan 
bör utgångskretsen utföras som ett ganska 
löst kopplat bandfilter. Ett triodkopplat 6AK5 
eller 6CW4 ger god uteffekt, ,som lämpliga 
transistorer anges bl. a . 2N1742 och 2N1745. 
I artikeln beskrives också en nuvistoriserad 
144 Mc konverter med denna oscillator. 

W4LNG skriver i QST jan. 63 om övertons
kristallers frekvensstabilitet och konstaterar 
att denna är tillfredsställande vid de låga ef
fekter det är fråga om i en konverters oscilla
tor. När det gäller sändare, avråder han be
stämt från att använda övertonskristaller 
för att ej äventyra frekvensstabiliteten måste 
kristalloscillatorn köras med mycket läg ef-

FÖTeningen SveTiges SändaTeamatörer 
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Fig.4. 

fekt. Detta för med sig, att extra förstärkar
steg erfordras och 'därmed försvinrrer den till
tänkta förenklingen i konstruktionen. 

Lågfrekvenskom pressor 
Denna enkla anordning har beskrivits på 

flera håll, nedanstående uppgifter är hämtade 
ur RSGB Bulletinens Technical Topics, aug. 
62. Fig. 5 återger kopplingsschemat. 1N64 eller 
OA70 anges vara lämpliga dioder. Utspän
ningen hålles konstant inom 1 db vid variatio
nel' hos ingångsspänningen på upp till 20 db. 

2" 
UTIN 

Fig.5. 

Genomgångsdämpningen är ganska kraftig, 
upp till 60 db, men det är ju lätt att kompen
sera i en efterföljande förstärkare. Ingångs
spänningen kan vara 0,2-6 volt och utspän
ningen häller sig dä konstant vid ca 5 mV. 
Kopplingen lämpar sig väl för att ansluta 
bandspelare tiH en mottagare och då behövs 
naturligtvis ingen förstärkning. 

Linjära förstärkare 
Det förekommer massor av konstruktionsbe

skrivningar i amatörtidskrifterna sen flera 
år tillbaka, men knappast någon erbjuder nå
got principiellt nytt. I QST aug. 61 (också i 
sista upplagan av ARRL:s ssb-handbok) be
handlar W6SAI (och ett par andra från Eitel 
MacCullogh mc) gallerjordade effektsteg och 
visar att mindre driveffekt behövs, verk

~'I@fQ ;13 

Fig.6. 

ningsgraden blir bättre och distortionen mindl'e 
om steget förses med en avstämd katodkrets 
(ca 5 % högre uteffekt och intermodulations
distortionen 3-6 db lägre). Den avstämda ka
todkretsen kan utföras på flera sätt (avstämd 
glödd rossel, pi-filter eller vanlig Le-krets med 
uttag) -som framgär av konstruktionsbeskriv
ningar i bl. a. QST sept. och nov. 61, CQ juli 
62. 

I RSGB Bulletin jan. 63 beskriver G3MHQ 
ett g,allerjordat steg med negativ återkoppling 
frän anod till -skärmgaller. Detta förbättrar 
lineali.teten och gör det möjligt att köra steget 
med lägre anodspänning än normalt. 

G2DAF:s nya linjära förstärkarkoppling har 
diskuterats ganska länge på banden. I april 
numret av RSGB Bulletinen kom en ingäende 
beskriVning (10 sidor) av dess arbetssätt. 
Man kan uppfatta det som en raffinerad form 
av vad som brukar kallas »ZL-linear» eller 
»G2MA-linear» . Principschemat framgår av 
fig. 6 och nyheten består i att skärmgaller
spänningen fås genom att I en spännIngs
dubblare likrikta en del av driveffekten. Detta 
ger -flera fördelar, bl. a. att ingen fast galler
förspänning behövs, steget kan styras ut hår
dare än i AB j och verkningsgraden blir något 
bättre. Tvä konstrull2t1onsexempel ges, det ena 
med 2 stQB3j300 och det andra med 2 st 
4X150A. Det anges att de flesta tetroder och 
pentoder kan användas i denna koppling. 

Linjär sågtandsgenerator 
Denna transistoriserade sågtandsgeneratol' 

ger en vågform med en linearitet som väl mot
svarar den som kan erhällas med elektron
rörskopplingar som t. ex. fantastronkoppling. 

Transistorerna Ql och Q2 bildar tillsammanIS 
en emitterkopplad multivibrator. Emittermot
ståndet till Ql har delvis ersatts med transis
torn Q~, som fungerar som en konstant-ström
generator. En noggrann analys av kretsen ges 
i originalartikeln »On More Transistor Makes 
a Linear Sawtooth», Electronics, Dec. 7, 1962, 

För ett givet värde pä laodningskondensa
torn C kan svepfrekvensen ändras med ett va
riabelt motständ på 20 kohm i 'serie med R l . 
Svepfrekvensen kan varieras 1: 10. Det bör 
dock påpekas att ökande värde på R l försämrar 
vågformen något. För att kompensera detta 
har J.addningskondensatorn C oelats upp i tvä 
kondensatorer och ett återkopplingsmotständ 
införts mellan mittpunkten och emittern på 
Q3' För mycket höga krav på. vägformens li 
nearitet bör värdet på återkopplingsmotstån
det provas ut experimentellt. När R l är 21,5 
kohm blir sveplängden i nedanstäenoe kopp
ling 670 Jlsek, dvs. frekvensen är 1500 Hz. 

För -att erhälla så stor svepamplitud som 
möjligt har förhällandet R3/Rz gjorts ganska 
stort, vilket gör att amplituden kommer upp i 
mer än 90 % av batterispänningen; i det här 
fallet drygt 9 V. • 

, - -----,---,.-----1OV 
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Fig.7. 



168 li'öreningen Sveriges Sänd .areamatörer 	 Föt-eningen Sveriges Sändareamatörer 169 

nX-<ed_: SM7CK,J, Per R"rgstrUm, 
Ro>: 80, Ahus (OH-~07 R9) 

Varje år har West Gulf DX Club en omröst
ning bland sina medlemmar för att utröna vil
ka länder som är de mest eftersökta. I 1\.r var 
de tio första: FB8-Tromelin, AC3-Sikkin, AC4
Tibet, VK4-Willis, 4W1-Yemen, VK0-Heard, 
VQ8-Rodriguez, ZA-Albanien, C9-Manchuriet, 
F'H8-Comorerna. Förra året var TR8-Gabon 
nummer 1; i år hamnade TR8 på 88:e plats. 
En liknande minskning i intresset kommer i år 
att drabba Tromelin efter W4BPD:s aktivitet 
därifrån. DX-redaktören i RSGB Bulletin, 
G2BVN, har gjort en liknande undersökning 
bland sina läsare och fick följande lista, som 
kanske bättre passar in på europeiska förhål
landen: AC3-'Sikkim, AC4-Tibet, C9-Manchu
riet, CE0-Päskön, FB8-Tromelin, FU8jYJ-Nya 
Hebriderna, VK4-Willis, VK9-Christmas, VK9
Nauru och VK0-Heard. 

W4JBPD lär redan ha tillstånd att köra från 
Sikkim, och han kommer säkerligen att till 
fredsställa åtskilliga tusental DX-jägare med 
QSO därifrån. För en konserva.tiv själ ligger 
det nära till hands att kritisera denna oerhör
da kapplöpning efter nya länder. Ett land som 
Sikkim har hittills bara körts av ett lyckligt 
fåtal, som kanske väntat 10-15 år innan de 
fick sin chans till ett QSO. Nu kommer 'det 
exotiska ,skimret att blekna genom att tusen
tals QSO pressas fram. En DX-redaktör är 
emellertid bara tacksam - det är sådant som 
håller igång en DX-spalt. 

DXCC-NYTT 
Isles Glorieuses (eller Glorioso Islands) har 

acepterats som separat DXCC-land fr,o.m. 25 
juni 1960. QSL får ej insändas till ARRL före 
den 1 aug. 1963. 

räknas som separata länder. Den exakta for
muleringen av än'dringen är ej känd när detta 
skrivs, men i stort lär ändringen gå ut på att 
man i större utsträckning skall taga hänsyn 
till avståndet mellan öarna i en ögrupp och 
fästa mindre avseende vid administrativa för
hållanden. 

NYTT PÅ BANDEN 
Sovjet. Prefixet UV3 har nyligen kommit i 

bruk i en del obl·ast, t. ex. Gorkij, där UV3TC 
är den mest aktive med det nya prefixet. Det 
är tydligt att UA3 och UW3 inte räcker till 
längre. 

Mauretanien. 5T5AD, Alban, är aktiv på 
SSB med en rig bestående av 20A, Drake 2B 
och TH4-beam. Han besvarar endast QSL om 
IRC eller frimärken bifogas. Han har mängder 
av förstadags-brev från Mauretanien, Senegal 
och den nya republiken Mada.gascar, vilka han 
gärna vill sälja till filatelister. Adress 5T5AD, 
Alban Duffa\!, Box 100, Nouakchott, Maurita
nia. 

Centralafrikanska rep. Syd Wagoner, 
W8UTQ, flyttade den 1 maj till TL8. Han har 
blivit välkänd för sin trafikskicklighet under 
den tid han var ensam amatör i Tunisien med 
signalen 3V8CA. 

W4BPD-expeditionen. Att Gus ändrar sina 
planer hör snarare till reglerna än undanta
gen, och det är därför omöjligt att med någon 
säkerhet säga varifrån han kommer att köra 
under juni månad. Troligen kan han inte kom
ma till Chagos och andra VQ8-öar, som han 
planerat ([ör att kompensera 'det bakslag som 
ARRL's beslut att ej acceptera VQ9Aj8C inne
bar). Denna årstid lär nämligen vädret inte 
vara det bästa i det området. Snarare kommer 
han att fortsätta till East Pakistan, där han 
har licensen AP5JB. Vidare har han tillstånd 
att köra från Sikkim och i Australien har han 
signalen VK3SI, vilk;et bör g'e honom möjlig
het att köra fl-ån olika VK9-öar. Hans favorit 
frekvenser på CW är 14035, 21035, 7002, 3502 
och ibland 14065 om träng'seln på 035 blir för 
stor. 

Libanon. De libanesiska amatörerna har haft 
körförbud sedan den 1 jan. 1962 och enligt 
OD5CT (W3ZA) är det inte troligt att de får 
sina tillstånd åter inom den närmaste tiden. 
En enda station har emellertid tillstån'd, näm
ligen OD5AX (W3ACE), Armin Meyer, väl
känd från den tid han körde som YA1AM från 
Afghanistan. F. n. är han USA: s ambassadör 
i Libanon. 

Nepal. 9N1DD och 9N1MM är mycket akti 
va på eftermiddagarna. Båda brukar hålla till 

Korea. HL9KH (W9WNV), Don, hör till de 
allra mest aktiva stationerna i Fjärran östern. 
Han är igång så gott som dagligen och kör 'på 
alla band CW-SSB (alltid på lägre delen av 
resp. band). På 7 CW hörs han ofta med 579 
här i Sverige. Don är läkare i US Air Force 
och se'dan hösten -62 stationerad på ett sjuk
hus i Osan för en 2-årsperiod. Hans största 
ambition är DXpeditioner och i mars gjorde 
han en lyokad lO-dagars tripp till Rota till 
sammans med K2QGCj KG6, WA6ROPj KG5 
och K5LXZjKR6BH. Callet de använde var 
W9WNVjKG6R. ARRL vägrade först aceptera 
QSL-korten för DXCC (Rota= Mari,ana Is
lands) men fick ändra sin ståndpunkt när Don 
bevisat att de haft fel i en del påståenden. 

Sikkim och Tibet hör till de ställen Don tän
ker försöka köra ifrån, och det är mycketIt 	 möjligt att han kommer ·att köra tillsammans 
med W4BPD från Sikkim. Vidare har Don hit 
tat en ö, som ingen amatör ti:digare l<ört ifrån 
och som ARRL redan godkänt som DXCC
land. Han vägrar att tala om vilken ö det gäl
ler, och kallar den »Mystery Island». Den är 
svårtillgänglig eftersom han kommer att be
höva helikoptertransport när han skall bege 
sig dit. Möjligen kan man våga gissa på So
cotra Rock, som ligger mitt emellan Quelpart 
Island och Shanghai. Det är bara en liten klip
pa, <som ej är utsatt på vanliga kartor, men 
väl på sjökort över de farvattnen, som DX-red. 
skaffat sig a vren nyfikenhet. 

Don's QSL-manager är W9VZP, C.B. Boles, 
RFD 1, Delavan, Wis., USA. Han förmedlar 
också skeds med HL9KH. 

'l 


HL9KH, Capt. Don Miller 

Japan. SM5QD, Rickard, som befinnel' sig i 
Tokyo, har skrivit ett långt brev i vilket han 
berättar om aktiviteten och konditionerna på 

Solomon Islands. VR4CU, som är stationerad 
på Guadalcanal de närmaste 11 månaderna har 
blivit mycket mer aktiv än tidigare. Han kör 
uteslutande på 14 Mc med en 70 W tx. VR4CB, 
som är permanent bosatt på Guadalcanal, är 
sporadiskt QRV på 14-21. Speciellt på grund 
av VR4CU's ökade flit har planerna för Ham
marlund-expeditionen ändrats och VK3AHO 
kommer ej att köra från VR4 under juni må
nad, som var meningen. När QTC pressläggs 
är .uppgifterna om Ha.mmarlun'd-expeditionen 
för övrigt så förvirrade att det inte lönar sig 
att skriva några data. 

Jamaica. Den 20 april slopades prefixet VP5 
och ersattes med det underliga 6YA. En av de 
mest aktiva f. n. är 6YABL, ex-VP5BL, som 
är igång ofta på 14100-130 SSB omkring 22z 
och även på 14 CW. Andra som rapporterats 
QRV är 6YAAH, 6YAEM, 6YALT, 6YAXG 
m. fl. Antagligen är det fråga om ett misstag, 
eftersom ITU föreskriver att amatörsignaler 
skall ha en siffra i mitten. De flesta väntar 
med att trycka nya QSL-kort tills de fått be
sked om prefixet kan ändras till 6Y5 eller lik
nande. 

Guadeloupe. I slutet av mars fick FG7XT 
sitt hem förstört aven eldsvåda. Han lyckades 
rä'dda stationsloggen men inte själva riggen. 
Nu är han QRV igen med en SR-150 och han 
ber dem han haft QSO med tidigare att skicka 
ett dublett-QSL. Adress: John Wegimont, P.O. 
Box 185, Point~a-Pitre, Guadeloupe. QSL
manager är K15AWR. 

SENASTE NYTT 

från DX-banden kan ni höra på 3525 CW varje 

lördag 15.00 SNT, då SM5SSA sänder DX-ny

heter. 


Kontroll av kristallkalibratorn 

Det vanligaste sättet att justera en 100 kHz 
kristallkalibrator är väl att ta någon av stan
dardfrekvensstationerna på 5, 10 eller 15 MHz 
och nollsväva med kristallens överton. Men 
dels är ju konditionerna inte alltid så bra, och 
dels hal' ju många amatörer mottagare som 
endast täcker amatörbanden. Men på lång
vågsbandet ligger det en station på exakt 200 
kHz nämligen Droitwich. Och en BC-pyts har 
väl varje amatör till hands, eller hur? Hörbar
heten är faktiskt väldigt bra, och stationen är 
igång ungefär 18 timmar om dygnet med mel

QSL från W4BPD's opererande från Chagos 
som VQ9Aj8C godkänns ej för DXCC. 

Som tidigare meddelats i SSA Bulletin har 
ARRL annonserats en radikal ändring av de 
regler enligt vilka man bedömer vad som skall 

i närheten av 14275 SSB-AM. - En station 
som tilldragit sig stor uppmärksamhet är 
9N1ME, en amerikansk Mount Everest-expedi
tion. QRV omkring 13- 14z på 14037 CW och 
14270-280 SSB. 

den sidan jordklotet. Han säger att bästa tiden 
för QSO mellan Sverige och Japan är 0300
1300 GMT på 14 CW. Man bör dock undvika 
frekvenserna 14010 och 14080 där det förekom
mer kommersiell trafik, som stör svårt. 

lan 270 och 400 kVV erp. Noggrannheten rör 
sig om bråkdelar aven period, och kontrolle
ras dessutom varje veckodag kl. 10.30. 

-AOQ 
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6CVX Min första lest och första QSO på. 144,45. QTH 
Skövde. 

4CEZ QRG 144,12 QTH Nusnäs 9 km frl!.n Mora. Min 
första tesl. 

2CKR 	 Detta var min debut-les t QRG 144,64. LOka Ifrek
vens här 145,30 abt. Här i traklen finnes OXO 
2AYF 144, 88, 2 ND 145,30, 2AQT 145,20, 2CFG 
J45,27, 2 DXH 144 ,66, 2DBG Vfo, 2D?B 145,45, 
2BHI 114,66. 

I nsamling till ordförandeklubba 
Som annonserades i QTC 3/63 skulle det nog vara lämp

ligt, om de svenska VHF·amatörerna förärade ordföran
(len i Region I permanenta VHF-kommilte en ordföran
deklubba i saffiband med Region I-konferensen i Malmö.·:·· ····Jag föreslår, aU var och en 	 som vill vara med därom 
sänder In en krona till postgirokonto R2277, SSA Enske.de 
7. Skriv ~) KllIbban » på t alongen. Redovisning sena re I 

spa lten.
'::~ ; "w
SM7 Lund 

SM7BOR, Egon, meddelar att han och -7BE, Ake, Mal' 

UI{V-red.: SMII~IN, K .-E. Nord, Abborrväg. " L!nköplnll'. gill' att distribuera den danska QRA Locator till ett pris 

nltr. red.: SM5FJ, Bengt Brolin, Taborsbergsvägen a, 
 nv 4:- Sv. kr. + porto. 

Norrköping. 

Apropå europa rekordet på 144 

som anmäldes I förra spalten, meddelar vär rysklalande 
ordförande, --5AZO, att Orechovo Zuevo ligger omkring 
85 km rakl öster om Moskva. Tack Carl Erik! 

AKTIVITETSTESTEN 	 Aktivitetstabell tör SM 
Här nedan redovIsar SM5TC resultatet av sin stora gal

)JarsomgA.nge.n: lup bland UKV-bröderna. VI t ackar Arne fl)r mycket got I 

arbete .
SM7ZN 179 SM6CSY 32 


SM5BSZ 175 SM6CNX 29 

SM5LE 164 SM5BKI 28 
 )(örda UlnelerSM1CUI 102 SM6CYZ 26 

SM5FJ 100 SM10Y 25 

SM5JA 99 SM5AQI 23 


IS>SM7BTT 89 SlI15AGM 23 

SM5CAX 87 SM5~V"V 21 ~ ~ 8 ~ j "" < ;,; < ;Il .c.. ~ ~ ~ 

~ ;:.. O P ~ ;:> (/) O "" C C 

SM5BEI 78 SM3CFW 19 x x 

SM5CJF 82 SM4PG 21 
 1CUI I x x x x x 

SM6YH 76 SM5CHH 18 x x
2CFG AC x x 

SM7YO 68 SM2CFG 16 x x x 
3AKW y x x x x x x 

SMICNM 67 SL3FRO 16 


3AST y x x x 

SM6CBQ 65 SM6CJI 1I<L S x x x x x 

SM4KL 64 SM6CVX 

13 4PG S x x x x x x
11 

SM5CPD 55 SM3LS 10 4AMM W x x x x x 

S1I13FX 47 SM6DHD 10 
 4CDO W x x x x 

SM7DRB 4l SM4CEZ 7 5CN A x x x x x x x


5JA B · x x x X x 

SM6CZV 37 SM2AFY 6 x 

SM4COK 37 SM2CKR 6 	 x


;,TC A x x x x x x 

5AEZ !I. x x x x
SM5CZQ 33 SM2UD 6 	 x 


OH0RJ 	 GAK? !I. x x x x x x x x
32 

5BSZ A x x x x x x
x x x x x 


l,,,·ssna·re.: 	 5CHH A x x 

5CPD A x x x x x x x x x x


S~'l;)-3305 66 
 BFEj5 D x x
x x 

5CZQ D x 

5FJ E x x x x x x 

5BQZ E x x x x x x x
Kommentarer: 5CAX E x x x 

5BWC U x x x x x x 


7BT'l' /6 Anlennhöjd 3S5 ffi ö Il. Koax-liingd 65 meler. 5CJF U 	
x x 


x x x x x 
 x
QTH abl 35 km NNW Jön köping HS7lf. 	 x x x x
6PU P x x x x x x x: x x x x
5CJF 	 ~ytt QTH BALSTA. 6PF R x x x x x x x x
5BEI 	 QRG 144.28. 6YR R x x x x x x x x
4KL 	 Hörde 6PU, 7CSW. 7ZN F x x x x x x 	 x x x x x x x
5CPD 	 Kunde tyvärr endast vara med tvä timmar. 7BLO F x x x x 	 x x x x
:JFX 	 Har kört de l vå resterande distrikten 7 och 2, ~ä 7CSW F x 

W!l.S11 skym la r! 
 7YO H x x x x x 	 x x x x


6CSY QRG 144,61. Ny anlenn 2 X 10 element. 7BYB H x x x x x x x x 
x 


GCNX E n trevlig test med god aktivitet. HOPl>a~ fä upp 
 7PQ L x x x 	 x x x x

mJn lO-elemenlare nästa ' månad. 7BAE M x x x x X X 

x 
x
x x x X X x
10Y 	 QRG 145,52. 'lBZX ]\o[ x x x x x X X x x
5AGM Dälig aktivitel pil. 3 :dje ti sdagen. 


5WW QRG 144,45. Min koax gick av, sri ! 

2CFG Min försla lesl, lrols mänga är på bandel ! 

SL3FRCQTH FROW.gret · ANN. Körde 8 stn Pil. aurora den 
 432 )1"<

14/4. Dagliga QSO med LA8NE i Trondheim. .';CHH x 

6CJl 	 Däliga conds denn a gång. Flyttar till nytt QTH I 7BAE x x x
x x x


·Lidl<öPing den 1/6. 7BZX x x x 


Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Region I VHF-test 1962 SM7ZN/7 11894 , SM6PU/6 5936. Scction 1: SM7BZX/7 ln . 
Denna test blev Inte riktigt samma framgl!.ng för de Checl<logg: SM6ANR. 


svensl<e som är 1961, trots att vå ra främsta gjorde gott 

Ifrån sig. Konkurrensen är ffiycI<et hl!.rd och värt geogra

fiska läge är, som förut påpekats , ogynnsam l i samman WASM 144 

hang, dl!. Region I :s elit ställer uPp. 628 loggar från 17 

lände r del log. 
 SM5CIM "Iamde sitt mandomsprov den 14.1.63 kl. 1615 


SNT? och han har redan verifier a t med qsl. Grattis 
Hasse! Om någon anser sig ha hunnit före m en ännu inte 
anmält saken, skall så. ha skett inom en veeka efter det 

SEC'TION 1 	 SJ::CTION 2 

044 Mc fasta slns) 	 (144 Mc portabla stns) att detta nr av tidningen <listribuerats. 
1. G2JF 69971 poäng 	 l. ON4AB/ P 75249 poäng 
2. PAoEZ 38535 	 2. DL6TU/P 48516 

3. F3PL 27760 	 3. DJ7NL/P 46950 

4. G3IAS 25802 	 1. PAoYZ/A 45602 2-metersklubbens julitest 
5. G30XD/A 24992 	 5. PAoLXjP 44695 


annonseras ph annat sUllle detta nr.6. DL1BF 22645 	 6. G30HF/P 43104 

7. D~12ADJ 21597 	 7. G5Z'l'/P 42641 

8. IlCZE 19969 	 S. HB1KI 11538 

9. DJ3EAA 19915 	 9. DJ40B/P 39939 SL3FRO, län Z på 144 


10. DL3SPA 19503 	 10. G2HIF/P 38116 

Här nedan ett trevligt reporlage av Arne, --5TC. 
Som framgick av QTC 3/63 tänk te vi köra ul<v från 

FRO-Iägret i Ann, vilket också blev fallet. Den 6/4 star

23. SM7 AED 14483 


S":CTION 3 	 SECTION 4 
 lade DYH, AKP och jag I Eskos Saab 92:a med destina
(420 Mc fasta slns) (120 Mc portabla slns) tion län Z. Efter övernattning l Mora lwm vi fram till 
1. DL3SPA 2270 poäng 	 l. OK1KCU/ P 2483 poäng lägret på söndagskvällen, där det första ansikte vi säg 
2. llUS 1597 	 2. OE2JG/P 1745 tillhörde 3AS1' Axel, som är en känd \I1<-ham. Efter div. 
3. HB9VS 1419 3. J1SVS/ P 1573 palavrer med lägerledningen erhöll vi som lån 13,5 m 
-I. G3LQR 1205 .J. OK2BBS/P 1321 masl och på måndagens lunchrast vidtog anlenn uppsätt 
~. DL6EZA 1015 O. OK1KTV/P 1276 ning. Då va r redan de första qsona på. långvågen avver
6. !lACT 989 	 6. llRN/P 1263 kade och vi försölite nå. någon ukv·broder, som förirrat 
7. OK1EH 976 	 7. JlBUT/P 1234 sig ner pä Iv. Det nappade inte förrän den 11/4, då vi 

8. PAoCAB 950 	 S. OK1KKH/P 1035 pratade med LA8NE, Tor på 80 m och Axel av misstag 
9. OK1A1<lS 767 9. DJlRV/P 836 nämnde att vi var qrv pil. 2. -NE hävdade dl!. att ha n 


lO. llPDN 744 10. DL1EI/P 820 hade rig för 2 och vi beslämde sked kl. 1800 snt, viikel 

fungerade till belåtenhet. 579-589. AvsUind 120 km och 


Oplacerade S~I-slns i Seclion I: SM7CCZ 365S poäng, mycket besvärli g meJIanliggande terräng. Sked varje dag 

S~I6CSY 1711, SM6PF 779. Section ~: SM7BZX/7 17248, 
 ~ 

J'ÖrdA. S~l-dlstr. 	 Kördn.. Hin 

1V62 
liingsta. 

O i=:q.o km Input. Antenn Kon" 1 2 4 5 6 
 ...: = O i=: ;.l el t:o. = "" 10:1 ::o! O Z =- ~ rJl io< P ~ ~ ~ to< -Il = 

850 50 w Sö8 6CW4 x x x x x x x x x x X X X X X X x x x x x x x x x x 

800 06/40 8öS E88CC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x 


1510 350 w 10ölO EC86 x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x 

490 80 w 13 E88CC x x X x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


1240 60 w 11 E88CC x x x X x x 

320 75 w O Casod x x x x X X x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x 

325 50 w 8ÖS x X x x X x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

290 50 w 13 417A X x X x x x x x x X x x x xxx xx 


50 w 13 E88CC x x x X x X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x 

1400 15 w SÖS 6CW4 X X X X X X X X X X X X x x x X x x x x x x x 


140 w SÖS E88CC X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x 
 "
400 150 w 40 6CW4 X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x ·x 


180 w 6ö6 E88CC X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x X x x 

1100 500 w 6:2 !l.F139 X X X X X X X X X X X X X x x x X x x x x x x X X X X X X X x x 

350 60 w S E88CC X X X X X X- X X X X X X x xxxxx xx ·xx 


1005 120 w 12 6DS4 X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x 

500 75 w 16 E88CC X X X X X X xxxxxx x x x x x x x x x x 

240 06/40 6 6CW4 X X X x x x 


200 w 16 417A x x X x x x x x x X x x X x x X X X xxxxxx x x x x x x 

50 w 8ÖS 117A }: xxxxx x x x x X x X X X X X x X x x x x x x 


520 20 w 16 E8SCC X x x x x x x x x X x x X X x x -. X X x 

1370 lGO w 7 E88CC x x x x x x x x x x x x X X x X X X x. x ,. x x x x 

1400 06/10 SöS 6CW4 x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x 'x x x x x 

1450 50 w 40 6CW4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x.x x x x x x x x x 


BC625 10 E8SCC x x x x x x x x x x x x x x X x ~ x x x x x x x X x 

135 25 w 8 E88CC x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x ~ x x x X x
"

1200 400 w 3 >: 4 4 17A x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1200 06/40 l O 6CW4 x x x x x 


287 06/40 6 E88CC X x x x x x x x x x x 

850 50 \V 4M E88CC x x x X x x x x x x X x X x x x x x x x xxxxxxx x X x 

770 ~O w lO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X 
 "

25 w 10 xtal x x x x x x x x x x x x x x x x x ~ , x x x x 

1050 60 w 10 Jo~B8CC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. · X x x x x x x x 

1075 120 w 10 ,\ F139 x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


50 w logpeL' 117A 

1050 60 w 4 X 6 AFI39 


190 06/10 ra kt 13 117A 


http:framgl!.ng
http:Enske.de
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kl. 1800 snt bestämdes och det (ungerade utmärkt. Den 
13 hade vi kontakt med 3BHT pä 80, men han hade inte 
riggen qrv, men h a n ringde och bestämde sked ät oss 
med 3AKW, som vi fick qso med 395-449. Avständ 280 
km. Sedan hade vi qso med 8NE och han skulle sätta 
upp ny 2-metersantenn, var v id vi erbjöd oss att åka över 
till Trondheim och hjälpa honom, vilket han accepterade. 

Saaben fylldes av AST, DYH, AKP och mig och det 
bar Iväg västerut. Vi träffade Tor nere i stan och han 
lotsade oss bem till Sig, vilket innebar en klättring frän 
havsnivän till ungefär 225 m.ö.h. på 10 min. VI satte 
upp en 10 el I. y. utomhus i stället för 4 el på vinden 
och blev därefter trakterade med en massa god mat. Det 
blev, efter en hel del hamsnack, dax att äka hemöver 
Igen .,ch efter en timmes färd upptäcktes ett norrsken sv 
s,Ulan skädat slag. Hela himlen var alldeles ljus och det 
blev mer e1ler mindre kaos i bilen när kartläsaren med~ 

lOO SEGRARPOÄNG - - - - 

e"O 

~"O 

70 

60+150 

50 

LO +100 

lO 

20+)(1 ., 

10 

1961 

/1 

/#'\ 

, '-. 
' ... _.... 

-
.' \ 

ligt 
nägra dx på detta lägret . När vi äntligen var tillbaka vid 
lägret, visade det sig a tt 3AH Sven ocksä hade observerat 
auroran och satt fart pä riggen och kört 5BSZ 56A-57A. 
Vi hade sked med 8NE på natten och hörde honom pä A 
men inga andra stns lycktes vara qrv. Nåväl. vi var 
beredda på att något kunde hända, och jag satt själv vid 
kranarna pä Jängvägen pä eftermiddagen den 14. Kl. 
1600 snt dök signalerna pä 20 och sporadiska aurorare
Clexioner hördes. Raskt över till 2, men nil. 3 min. se· 
nare hördes 5BSZ med CQ A och 1606 qso 56.'1. - 57A. 
Därefter: 1608 5CD;),! 56A-58A, 1617 1CUr 56.'1. - 57A, 
1624 6PU 58A-59A, 1638 OH6AA 54A-57 A , 1707 5FJ 
58A-44A, 1719 5BSZ igen 59A-59A och vi bad honom 
ord na kön , dä vi skulle gå. till mat. 1745 LA8NE 599-589 
och vi fortellte honom om norrsken, varvid han vred upp 
antenn och tutade CQ A, 54A hos oss, men varken han 
eller vi hörde nägra andra stner. Sedan öppnade det pä 
20 agn och vi körde nägot där . Vära naturspanare häv
dade, att norrskenet var qrv igen, men nil sigs på. 2. 
Framemot morgonen kom BSZ igenom agn, 0108 snt 
loggade han in och han ordnade in 5CA y 22A-55A, och 
vi ftirstikte med en del andra men nil. 0228 hade vi pra

taet qru och beslöt qrt. P å mellantesttIsdagen körde vi 
L J3D (op L A8NE ) pA dagen och pä kvällen 8NE, 3BE! 
559-".>89 och 3SV 449-559. Som det borde slutade vi 
ukvloggen med LA8NE på onsdagskvällen och paCkade 
sedan in grejorna i bUen för att kunna ge oss av hem. 
Vi kommer igen til! ett annat år. 

Använd rIgg: Tx PA QQE 06/40 150 w. Rx Elfa 
konv. + RX 60. Antenn 8 över 8 slot beam. 

QTH: FRO-Iägret, A nn. QRA: GX53c. 
opr: 2DWH, 3AH, 3AST, 5AKP, 5GQ, 5DYH, 5CAX, 

S~14-Anders och 5TC, som skrivit referatet. 

Statistik från Aktivitetstesten 1961 och 1962 
Här neda n syns l kurvor och histogram segrarpoäng 

respektive Insända Joggar månad för månad under de tvä 
åren. 

, ~ \ 
( \ 

( 

1 9 6 2 , 
\ 

n n nn nn'~' n~'n : 
w 

FMAM,""'-, 
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, , 

ASON 

\ 

\,\ 

delade alt det var minst 1 ~~ timmes färd till riggen . Region l-konferensen i Malmö
Näja , när Axel tog fram flöjten och spelade en lät för 
oss så. återställdes ordningen igen, men del va.r lite oro VllF-kommitt~n, som har beteckningen kommitt~ B. 

att veta att man kanske missade chansen atl fä. kommer att arbeta enligt följande dagordning. 

1. 	 Rapport fran ordföranden och sekreteraren penna
nenta VHF-kommitt~n. 

2. 	 Diskussion om eventuell t särskilt esb-band inom 
144-146 Mc (RSGB). 

3. 	 Esb-band inom VHF-banuen (VERON). 
1. 	 Eventuella dx-band inom UHF-banden (VERONl. 
5. 	 Information om VHFfUHF-tester (RSGB). 
6. 	 Förslag att Region I-testerna skall upptaga separata 

kl asser för multi-operator stationer (t. ex .. klubb
stationer) och single-operator stationer ( t . ' ex. indi
viduella stationer) ( PZK). 

7. 	 VHF-testernas längd (VERON) . 
8 . 	 Organiserandet av Region] VHF-tester ( VERON). 
9. 	 Samordnande av \'HF field days inom Region 


(VERON) . 

10. 	 D1skussion om QRA locator systemet (RSGB). 
11. 	 Planering av 120 .,rc-bandet inom Region J (RSGB). 
12. Trafikrutin vid MS-försök (VERON, SSA ) . 
] 3. Samarbete med vetenskapliga projekt under :bdet 

lugna solåret» (International Quiet Sun Year) 
(RSGB). 

H. 	 Förslag att VHF-fyrar inom Region I skall operera 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Som meddelat" i Bulletinen har vi blivit nöd
sakade att inställa Dala-Storsunds-lägret. Gi
vetvis kom detta mycket olägligt, då många 
berett sig på »amatörsemester» i Dalarna och 
en hel del förberedelser vidtagits för lägret. Vi 
hal' emellertid önskat hålla igång lägertradi
tionerna och engagerat många i jakten efter 
ett annat ställe. I allra sista stund har vi lyc
kats hitta en plats som vi tror skall ha förut
sättningar att erbjuda ett trivsamt läger med 
bra förläggningsmöjligheterr i litet ovanlig 
miljö. Vi tar alltså itu med ett »Hålllgång-lä
ger» i 

TRANSTRAND 
den 13-21 juli. 

Transtrand ligger i vasaloppstrakter i Väs
terdalälvens dalgång i västligaste Dalarna, vid 
foten av Transtrandsfjällen och inte långt från 
norska gränsen. Platsen ligger litet vid sidan 
av allfarvägen, ca 18 mil från Falun, men man 
kan lätt ta sig dit med tåg eller bil. Anlägg

ningen är av mycket hög klass med plats för 
över hundratalet gäster i nyrenoverade lokaler 
och 2- ,eller 4-bäddsrum. VI hoppas a.lltså att 
detta nya alternativ med ett läger »vid fjäl 
lets fot» skall vara lockande. 

Beträffande sysselsättningen vid ett ama
törläger så vill jag citera vad SM5MN skrev 
i QTC år 1957 om Astölägren: »Vi äl· också 
glada över att var och en är fri och kan göra 
vad han vill under lägerveckan, att vi alltid 
förskonats från en massa småpåvar ·som kutal' 
omkring med fullspäckad e program, klappar I 
händerna och hojtar i mikrofoner att upp och 
hoppa gott folk, nu skall alla samlas hit eller 
dit för att hinna med det och det». Den andan 
skall vi söka vidmakthålla och sllimtidigt ge 
varandlla litBt ömsesidigt utbyte aven veckas 
kamratlig samvaro. 

Vi önskar er alltså välkomna till en »rad.lo
fjällvecka» i Transtrand och vi hoppas att 
kostnaderna skall kunn'a hålla sig till max. 15 
kr. per vuxen person och dygn samt propor
tionsvis mindre för barnen, trots att lägerom
kostnaderna blir avsevärt större i detta alter
nativ. Blir det för litet antal deltagare, kan 
man nog förutse att detta är det sista försöket 
som göres av nuvarande arrangörer. 

Anmälan bör vara ·-GL eller -WB tillhan
da senast 'den 29 juni under adresser som finns 
angivna på andra omslagssidan i QTC. 

Välkomna till ISM4XA-lägret i Transtrand! 

SM3WB SM4GL 

~ 

Kommentar till SM3AKW:s förslag till regler 

för underlättande av förbindelse 


via Meteor-scatter ... 

Liksom -3AKW anser jag att (rägan är angelägen och 

vad det anförda {örslaget beträffar tycker jag att det är 
utomordentligt gott! 

Dessutom föreslår jag att QRZ i sådana här samman
hang ftirkortas till Z. Några nackdelar med detta förfa
rande kan jag inte komma pa utan nöjer mig med att 
framhålla några fördelar. 
1) Då Z användes i partiet med V och R erhålles en 

hurtiga re rytm än vad en Q-förkurtning kan åstad
komma. (Prova själv: ZZZ!) 

20) 	 Om tvä tecken bortfaller i gruppen ZZZ återstår all 
tid ett Z, medan motsvarande bortfall i QRZ kan ge 
de "ilseledande Q (CQ) eller R (RRR) som rest. 

S~J5IWQ 

pö. jämna frekvenser d I'S. 144 Mc, 145 Mc, 146 Mc 
(PZK). 

15. 	 Utbyte av Information om VHF-diplom (RSGB). 
l6. 	 Procedurfrågor beträffande distansrekord på VHF 

och UHF (PZK,). 
17. 	 Förslag att sekreteraren i den permanenta Region I 

VHF-kommitt~n icke nödvändigt behöver vara VHF 
Man ager i sill hemland (DARC) . 

18. 	 Förslag till plenarftirsamlingen pä ord förande och 
sekreterare i den permanenta Region ] VHF-kom
mitt~n. 

Anm. När det O\'an talas om den permanenta. VHF
k('mmitt~n (brul<ar förkor tas PVHFC) menas den ur
sprungligen iStresa 1956 bildade kommitl en , som utgö
res av medlemsförbundens VHF Managers med DL3F~I 
som ordförande och G2AI\-V som sekreterare. Denna kom
mitt~ arbetar kontinuerligt , säledes även mellan Region 1
!<onferenserna, därav namnet. Dä. jag bara skrivit VHF
kommitt~n ovan, avses den för lwnferensen särskilt bil 
dade kommitt~n, alltsä kommitt~ B. 

Förkortningar på mectlemsförbllnd: RSGB= G, VE
RON= ON1, PZK= SP, SSA= SM, DARC= DL. • 

KOMBINERA 

LÄGERVECKAN 

MED 

13 

OCH 

14~~~-~~ JULI 

RADIOLÄGRET SM4XA 
BOX 12 
FALUN 1 Pg 612873 

En glad och trevlig 

MIDSOMMAR 

på Er allesammans! 
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TRAFIK OCH TESTER 
WAEDC 

Resultate ew !'llIr 

SM5CCE 33048 
SM3TW 16170 
SM5CZQ 13002 
SM3CPM 7896 
SM5CEU 3034 
SM3BBA 2336 
SM5KV 1040 
SM4AD 903 
SM5BFE 805 
SM3BNV 760 
SM6CQO 447 
SM5BEU 450 
SM5AQI 360 
SM6CMU 160 
SM3CUS 88 
SM6BWQ 35 
SM2BCS 4 

Resultat tonI s~r 

SM5BPJ 884 
SM4BPM 80 
SM5BFR 64 
SM3ADF 36 
SM5BFE 35 

KlubbstatIon SL3Z0 3816 pOllng. 

Checklogg frAon SM7ACB. 

Dessutom deltog SM5CBCj9Q5 från Kongo. 


TESTER 

6- 7 jul! VHF-te3t. 
13--14 jul! SM och NM ! rävjakt. 
1~1l aug. WAEDC CW. 
17-18 aug. WA.EDC Fon!. 

l\löTEN 

1~15 juni Region I-möte i Malmö. 
15---17 juni Bodenselretren Konstanz. 
11-12 jul! Dala-Storsundslllgret. 

CW-tl'äning 

I danska OZ läser vi att träningstext körs ut 
pä frekvensen 3853 kHz Al och med signalen 
XPU9. 

Text tas frän OZ och nummer och sida med
delas vid slutet av sändningen. 

Tider 1900-1915 60-takt 
1915-1930 80-takt 

• 

UK-test 

Juli-Test 1963 
2-Meter Klubben !ndbyder herrned tIl nordisk VHF-Teot 

L<Jrdag den 6. Juli og Sendag den 7. Jul! efter neden
staaende Regler: 

JlE"J'Joder: 

L<Jrdag den G. Juli K!. 20 :{)~24 :00 GMT 
Söndag den 7. Juli Kl. OO:0~10:00 GMT 

J)olta.ger,,: 

Alle lIcenserede Amalorer J Danmark, Norge, FInla.nd 
og Sverige kan deltage I Testen. QSO med Stationer uden 
for nrevnle Lande tceller med, men saadanne Stationer 
kan Ikke selv deltage IKonkurreneen. 

Ilnand: 

144 Mcls og 432 Mc/s. Hver Station kan under Testen 
·kontaktes 1 Gang paa 144 Mc/s og 1 Gang paa 432 Mc/s, 
og begge 	Kontakter medregnes . Krydsbaand-QSO er Ikke 
tilladt. 

Belget:Y1lcr: 

Samlllge de IWlgetyper, der er lllladt I de paagreldende 
Lande, kan anvendes. 

Roder: 

Under hver QSO skal dor udveksles Koder at Typen 
599015 GP26c. Koden betyder, at Modstallonen hore. RST 
599, at det er Afsenderens QSO Nr. 15, og at Poslllonen 
er GP26c ifoJge QRA-Locator Systemet. 

PositIonsangivelse er absolut nedvendlg. 

Polnt.beregnlng: 

Km 
144 

~ 50 1 
5~100 2 
10~150 3 
15~250 
250----400 5 
40~600 6 
60~ 7 

Det er Ikke lllladt at 
skal indeholde tydellg 

Poäng 
432 

3 
6 
9 

12 

15 

18 
21 

skifte QTH under Testen. Loggen 
Angivelse aJ egen Test-QTH og 

kendte Sted eller Steder. 

skalindeholde folgende Rubrlkker fra venslre III hOjre: 
Dato. Tid, Baand, Modstallon, afsendt Kode. modtag.n 

komiteens Bemrerknlnger, 
QSO, som Ikke er opfert med sanllllge nrevnle Oplys

nlnger, vII Ikke bllve g<>dkendt. Loggen skal skrives paa 
Slandard-Logblade for Tester eller maskinskrives I For
matet A4. 

Tll Slut underskrives Loggen af Operateren med Navn 
og Adresse og sendes tll: 

OZ5AB, A. Be.rgstrom 
Sl<ovlober\"ej 11, St. 
Kebenba.vn NY 

Den skal Wler. poststemplet senes t 21 Juli 1963. 

Föreningen Svedges Sändareamatörer 

älfjakt 
Rävred.: 	SM6BZR, Torbjörn Jansson, 

Aprlkosga.tan 29, 4 tr., Vällingby. 

INBJUDAN 
till nordiska och svenska mästerskap 

i rävjakt 1963. 

Pä uppdrag av SSA har arrangörerna ·av 
Dala-Storsunds-Iägret nöjet att inbjuda till 
NM och SM i rävjakt den 13 och 14 juli 1963. 

NM utgöres 'av dagetappen av SM den 14 
juli. 

Deltagare är givetvis hjärtligt välkommen 
att stanna kvar pä lägret under hela läger
tiden 13-21 juli. 

Dala-Storsund är beläget i Dalarna unge
fär mitt emellan Falun och Borlänge. Detalje
rad vägvisare kommer i ett särskilt program, 
som utsändes till samtliga anmälda. 
Tävlingsbestämmelser: 

Tävlingen består aven nattjakt och en dag
jakt. Resultatet bestäms i första hand av to
tala antalet tagna rävar och i andra hand av 
använd tid. Lagtävlingen baserar sig pä de in
dividuella resultaten. Som lag räknas, vid NM 
de tvä bästa frän varje land och vid SM de 
tre bästa frän varje klubb eller ort. 

ytterligare detaljer meddelas i programmet. 
Frekvenser: 

Alla rävar ligger inom bandet 3,5-3,6 MHz. 
Avgifter, kost och logi: 

Preliminär kostnadskalkyl för lägerdelta
gare: 
Frukost (kl. 8.30): 2:25 
Lunch (kl. 12.00): 3:25 
Middag (kl. 17.00): 4 50 
Nattlogi (inkl. sänglinne): 4 00 
Lägeravgift : 1 00 
Summa per dygn 15 00 
Nattmäl efter nattjakten till ordinarie mar
ketenteripriser: c: a 2: 50. 
Anmälningsavgift: '6: 00. 
Stannar deltagare kvar ett dygn över själva 
tävlingarna (lördag em. till söndag em.) 
torde alltsä totalkostnaden bli c: a 28:-. 

Anmälan: 
Anmälan skall innehälla : 
Namn, adress, eventuell anropssignal, klubb 
samt älder. Ange ocksä om och i sä fall hur 
länge Du ämnar stanna pä lägret. 
Anmälan sker lämpligen pä postgirotalong
en för anmälningsavgiften, 6: - , som sändes 
senast den 29 juni till: 

Radiolägret SM4XA, 
Box 12, 
FALUN 1 

Postgirokonto 61 2873 

Program: 
Detaljerat program utsändes till samtliga 
anmälda senast den 7 juli. I programmet 
finns bl. a. en vägvisare till Dala-8torsund 
samt en hel del som kan vara bra att veta. 

övriga upplysningar: 
SM5BZR 
Torbjörn Jansson, 
Aprikosgatan 29, 4 tr ., 
VÄLLINGBY. 
Tel.: 08/38 75 45. 

Välkommen! 
SM3WB SM4GL SM5BZR 

PS 
Tyvärr ser det ut som om Storsundslägret 

mäste inställas. Vi vet för närvarande inget 
bestämt. I varje f.all kommer rävjaktsmäster
skapen att äga rum planenligt, men om vi 
mäste anlita annan förläggning, kommer sä
kerligen kostnaderna för mat och logi att 
översl{rida den preliminära kalkylen i inbju
dan. 

BZR 

The Amateul' Radio Handbook 
Utgiven av R.S,G.B. 

Den här boken är tyvärr alltför litet känd i 
Sverige, och den förtjänar faktiskt större upp
märksamhet än vad den hittills rönt. 

När man första gängen fär denna bok i sin 
hand, fär manen känsla av gedigenhet, som 
inte förtas dä man börjar bläddra i boken. Ty
pografiskt är den utmärkt, scheanor och dia
gram är enhetligt utförda, bra papper och 
förstklassigt klotband. 

Boken innehäller de vanliga kapitlen om 
sändare, antenner, modulatOl·er och mobilt etc. 
Vad man särskilt lägger märke till är kapitlet 
om mottagare, vilket innehällel· en mängd 
värdefulla schemor bl. a. G2DAF-RX. 

Man ägnar också. ett särskilt kapitel ät 
brus! I kapitlet om mätningar och mätinstru
ment finns det en hel del matnyttigt bl. a.: en 
frekvensmeter av heterodyntyp, en brusgene
rator och ett osdlloskop. SSB-kapitlet är i och 
för sig alldeles utmärkt, dock står där icke en 
enda rad om gallerjordade slutsteg. 

The Amateur Radio Handbook kan pä det 
varmaste rekommenderas till var och en som 
önskar en vederhäftig och innehällsrik bok om 
amatörradio. 

Priset 	 är 34 sh. och den kan köpas frän 
R.S.G.B. 28 Little Russel Street, London WCl. 

-AOQ 

http:Kebenba.vn
http:FInla.nd
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»De skånska radioamatörerna ha traditioner». 

»Skåneamatörerna ha onekligen ådagalagt 
en ovanligt livlig verksamhet och på radioom
rådet ofta nått resultat, som icke överträffats 
av kollegerna längre norr ut». Ja, det där var 
inledningen till en artikel i Svenska Dagbladet 
den 7 januari 1924, tydligen skriven aven 
stookholmare; det skulle inte falla oss skå
ningar in att försöka överglänsa kollegerna i 
det stora landet norrut, ty det ligger i vår na
tur att inte skry.ba. Om vi säger att vi är myc
ket bättre än andra, är det ju bara ett enkelt 
konstaterande av faktum. 

Artikeln framhåller emellertid också att vi 
har ett förträffligt geografiskt läge: »Skåne
amatörernas resultat äro främst en följd av 
de utomordentligt gynnsamma mottagnings
förhållanden, som framför allt känneteckna 
trakterna längs Sundet, som jämte det låga 
danska landet lämna de vänsterifrån komman
de vlLgorna fri passage. Men skåneamatörernas 
tillvaro har också sin mörka sioa. Ingenstädes 
i Sverige är störningarna från gniststationer 
svårare än i Skåne, ty fartygen i Sundet och 
Trelleborgsfärjorna upptag-a etern större delen 
av dygnet med sin telegramtrafik.» 

Några hemska störningar behöver vi inte 
längre dras med, men det perfekta läget har vi 

kvar. Även om vi inte tror att etervågorna böl
jar in över oss ,tack vare Danmarks platthet, 
gläder vi oss åt att avståndet till Danmark och 
kontinenten är nästan obefintligt. 

Landskapet Skåne 
sönderfaller vid närmare betraktande i flera 
delar; till de mest kända begreppen hör ös
terlen, Göinge och Söderslätt (»söder om 
landsvägen») . Att landskapet är platt som en 
pannkaka är inte helt riktigt. Linderödsåsen 
når ända upp till 195 m.ö.h. och Söderåsen har 
Skånes högsta punkt, som når den svindlande 
höjden av 210 meter. 

Turistbros9hyrer hävdar att de flesta sven
ska naturtyper finns representerade i Skåne. 
I nordöstra Skåne finns t.o.m. djupa skogar 
och branta klippor av typisk norrländsk ka
raktär (om nu det skall vara något att vara 
stolt över) . 

Mest stolt och glad 
är nog skåningen över den goda maten: smör
gåsbordet, gåsen, ålen, spettekakan. När Re
gion I-konferensens delegater och besökare, 
som vi 'hoppas, kommer i stora skaror till vårt 
landskap, är det fel årstid för ett äkta ä.lagiIle 
i det av ålamörkret fördunklade Åhus; ännu 
längre är det till den tid då gåsen och svart 
soppan skall begås. Men ett smörgåsbord som 
sent glömmes kan värdshusen alltid trolla 
fram, inte minst östarp, som skall besökas un
der konferensveckan. Deras smörgåsbord står 
i särklass och kan förvända synen även på den 
mest inbitne stockholmare som försöker ned
värdera det sydliga landskapet med prat om 
»obegripliga tungomål». Sådant prat tar vi för
resten alltid med ro, eftersom vi vet att det be
ror på ren fört?·ödenhet. 

- OKJ 

Torsdagen den 13 görs ett uppehö,ll i Region lunch skall ätas pö, det genuint skö,nska öst
I-konferensen för en rundhtr genom Sydskö, arp (se bilden) och SM7HZ bjuder pö, te och 
neo Utflykten bjuder pö, flera attraktioner,' visar Björnstorps slott, ett av Skö,nes vack
SM7BOA visar Fysiska; Institutionen i Lund, raste och mest välskötta gods. 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

SM och NM 
Rävjakt 1963 

I sista minuten meddelas att SM oeh NM 
flyttas till Transtrand. Jaga räv i fjällterräng 
har man inte tillfälle att göra så ofta. 

Glöm 	inte att anmäla dig! 

Se mera, om detaljerna och hur du anmä
ler dig, i rävspalten. 

SM71ARU 

Igång dygnet runt från Region I-kon

ferensen i Malmö. 

Frekvenser 

3525 7025 

3775 7075 

14025 21025 

14125 21175 

14325 21425 

Nästa QTC 
Nästa QTC utkommer som vanligt, 

men sedan tar tryckeriet och red. en väl
behövlig semester. 

Inget augustinummer alltså, utan ett 
dubbelnummer som utkommer i må
nadsskiftet augusti-september. 

Aktuella informationer, dx-nytt och 
andra roligheter kommer som vanligt i 
bullen varje lördag-söndag. 

MOBILFREKVENSEN 

3620 

SSA R 
Ö 

Försäljningsdetalj R 
Försäljningsdetaljen har förvärvat ett 

större parti rör vilka utförsäljes till ne
danstående priser: 

5X4 G Kr. 2:-Jst. 
809 5: 
838 10:
4654 4: 
ECH 43 1:
EL 11 2: 
EQ 80 1:
EZ 12 1:
EZ 40 1: 
PABC 80 1:
VB 41 1:
VCH 42 1:
VCH 43 1:
VF 42 1 :
VF 43 1:
VQ 80 1:
VY 11 1:

A Yl SSAwards 'tF' Diplombok 
* 	T ryckt i offsetförfarande. 
* * 	Svensk text. 

Regler för 100-talet olika diplom från alla 
sex kontinenterna. 

* * Overskådligt uppställd. 
Med kolumner för de nödvändiga kontak
terna.

* 	167 sidor I format A4.* 	Innehåller bl. a. : 
Hur man avfattar en diplomansökan. 
Hur diplomavgifter betalas. 
Hur man blir medlem i AHC. FOC. 
TOPS m. fl. klubbar. DXCC. BERTA, 
WAE. WAC. WAZ. WPX m· fl.* 	Utformad så att den kan utökas med reg

* 	ler för nya diplom. 
Omsorgsfullt disponerad för systematisl< 
diplomjakt.* 	lika värdefull för nybörjaren som för -old

* 	timern-o 
Beställ redan Idag ditt exemplar. 

OBS! Priset är endast Kr. 13: 80 OBS I 

Beställes genom 

SSA FÖRSÄLJNINGSDETALJ 
ENSKEDE 7 


Postgirokonto 52277 
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EN 
ANTENNI(OPPLARE 

Av SM5CTF, Gunnar Jonsson, Postfack 6, Frövi 

»Antennkopplare, vad är det för nät? » säger 
säkert mänga. Det är ju numera vanligt att 
mata en antenn (exempelvis multibanddito som 
G5RV eller liknande) direkt frän sändarens pi
filter. Det träkiga är bara, att dä man använ
der denna bekväma metod, sä har TVI och 
liknande en väldig förmäga att äka med ut i 
antennen. En annan nackdel är ocksä, att man 
vid matning direkt frän pi-filter inte kan an
vända sig av de många bra antenntyper som 
har högohmig matning. Allt talar således för 
en antennkopplare. 

Z-matchen är en modern allbandskopplare 
som ställs in endast med tvä kondensatorer 
(ja, man kan få byta utgång ibland ocksä). 
Kopplarens konstruktion baserar sig pä de 
gamla ideerna om multibandtankar. Det hela 
är alltså helt enkelt en multibandkrets med 
två utgångar (en för exempelvis 80--40 m och 
en för 20-15-10 m) som täcker alla vära 
kortvågsband i ett svep. Schemat i fig. 1 talar 
i stort sett för sig självt. Pä lägre frekvenser 
ä.r L2 försumbar, varför kretsen utgöres av L I 

Cj 	2X300 pF (mottagartyp upp till c:a 120 
W-750 V) 

C2 	 350 pF (mottagartyp, som ovan) 
L j 3,2 uH (11 varv 2 mm träd, diam. 2 tum, 

längd 2 % tum) 
L 2 1,1 uH (51/z varv 2 mm träd, dram. 2 tum, 

längd 1~ tum) 
L3 2,1 uH (6 varv 2 mm tråd, diam. 21/z tum, 

längd 11/z tum) 

med hela Cj 'i parallell. På högre frekvenser är 
L j så stor att den verkar som ett avbrott och 
lqdsen utgöres av L2 med CjA och CUl (i se
rie) tvärsöver. Lågfrekvent utgång : L;) Hög
frekvent utgång: L,j. 

När man bygger Z-matchen är det lämpligt 
att i samma läda placera en stäende-våg-meter 
(bra beskrivning i QTC nr 8-9 år 1959, sid. 
177) . De enda praktiska hänsyn ilTIan behöver 
ta vid placeringen, är att inte sätta spolarna 
(L j-L3 och L2 - L4) för nära V'amndra. Vidare 
bör man ordna, så att man inte får in HF 
instrumentdelen till stående-väg-metern. 

FRE 	 ANTENN 

När man 'Skall börja använda Z-matchen 
ordnar man grejorna enligt fig. 2. Med C I på 
lämpligt värde justeras C2 för minsta backut
slag på stäende-vägmetern. Cj efterjustems 
(fortfarande för minimum reflekterat på stä
ende-våg-metern) o.s.v. tills minsta möjliga 
stäende-våg-förhällande erhållits i koaxen mel
lan sändare och antennkopplare. 

När ma.n väl blivit van att använda en an
tennkopplare (alla helst i fö rening med en 
stående-våg-meter) har man svårt att vara 
utan den. Gack åstad och bygg! 

LitteratuT: 

The ARRL Antenna Book. 

The Radio Amateur's Handbook 


L4 	1,6 uH (5 varv 2 mm tråd, diam. 2 1h tum, (bl. a. år 1960). 
längd 17.4 tum) '. 

Föreningen SveTiges Sändareamatörer 

Oplacerade QSL 

VQ4FM 19. 6 1955 
W2CR 25. 2 1958 LAJP 
VE5QC 18. 3 1959 Opr. Ake, StockhOlm 
VE3EDE 13. R 1959 Opr. Vie 21 Mc 
JA1CNB 29.10 1959 JMM 28 Mc 
K0SLD 20. 3 1960 21 Me 
KH6DLF 20. 3 1960 
LAING/P 27 .11 1960 
UA9SEG 2. 4 1961 A3 28 Mc 
UD6AM 30. 4 1961 7 Mc 
YV5AGS/4 25. 6 1961 Opr. Nils Erll, 
J A0WWfMM 28, 6 1961 
PY4 AXN 1. 8 1961 
W9 BPW 2. 9 1961 
I<3DRP 10.10 1961 7 Mc 
1X4LR 25.11 1961 7 Mc 
YV5ANT 15.12 1961 Opr. Aldi 7 Mc 
ISIME 19.10 1961 Opr. Bengt, Nyköping 7 Mc 
WA2TNX 3. 3 1962 SSB 21 Mc 
K2SlG 27. 3 1962 21 Mc 
VQ9A 9. 4 1962 ev. 1.9.1692 
VE3EMP 26. 6 1962 
SM5BM/9Q5 20. 8 1962 SSB 
UA9KOG 8. 9 1962 
OX3BZ 9.11 1962 ev. Il. 9.1962 7 Mc 
W4YLD 13.11 1962 
EP3HS 25.11 1962 Opr. Lars A3 7 Mc 
W9ADN 25.11 1962 
LA9RGJP 28.11 1962 SSB 
JA6BO 17.12 1962 
ZS4NH 26.12 1962 
UA9FW 6. l 1963 
W6MSM 9. l 1963 Opr. Arild 
UL7KID 25. 1 1963 7 Mc 
W2AX 28. 1 1963 
UL7GL 2. 2 1963 3,5 "M.c 
U!\ 0SH 10. 2 1.963 Opr. Hans 
4X4QA 18. 2 1963 7 Mc 
KR6ML 21. 2 1963 7 Mc 
W IAW 24. 2 1963 
K6EVR 24. 2 1963 
W3KPI 24. 2 1963 
K3KUH 24. 2 1963 
UA0KSB 25. 2 1963 Opr. Mac. 
UW9GF 27. 2 1963 7 Mc 
UA0KSB 27. 1963 
WB6GFO 6. 3 1963 Opr. Olle 

Vem är QSL-manager at 9Q5RGS, opr. Moe? QSL från 
DL1BV 26/2 1963 finnes. 

Bn hel del QSL från DX-statloner ligger cch vän tar på 
ratta ägarna. Flertalet hams hör fortfarande illa. I ovan
-,täcnde lista har jag tagIt med även QSL till ic ke SSA
medlemmar samt QSL till pirater. Ev. överblivna QSL när 
nästa n r av QTC ut.kommer, stämplas och returneras. I 
QTC nr 4 var det endast tvä QSL som hittade rätte äga 
re. bl .a. XEIAB! Alla övriga ha nu returnerats. Efter
som mänga läser denna. spalt, fortsätter jag denna service 
[nnu någon m änad. Hoppas flera kommer att kolla sina 
loggar. LYCka till! 

73JAlO 

Nya signalel" 

Per den 2/5 1963. 

SM3BQH Tord Danielsson, Björltbackavagen 4 
J(Iass 

A, 
östersund C 

SM5BSH Folke Engström, Karlfeldtsga tan 38 A, 
Västerås C 

SM5BWH Leif LIndström, Hägerstensvägen 227 , 
Hägersten . . . . . . . . . . . . B 

SM4BIJ Kurt Söd2rman, Äl vhagsgatan 11, Säffle G 
SM6BJJ Ralph HöglUnd, Småstugeväge~ 79, Gö

teborg ö B 

S:vISBLJ 	 Lars-Gunnar örne, Kalende r vägen 119 
D, Göteborg N G 

3M7BHK Christer Engdahl, Ohnellsgalan 20, Kal

mar .......... B 
SM5BK K Bertil Eriksson, Box 2081, SkärpIinge .. G 
SM5BPK Allan Gul, Ringen 46, Stocksund .. '.. B 
SM5BAL J a mes Hansson, Sltälderviksplan 11; Jo' 

hanneshov 	 B 

SM6BXL 	 Bengt Ingemansson, Jakobsgatan 7, 
Halmstad A 

SlII5BTO Per Lindström, Box 24, Saltsj(\- Duvnäs B 
S M3B YO Gunnar Lövsund, Villavägen 6, Härnö-

DM ........ .. B 

SM7BLP Len nart Nilsson, Ahusga tan 3, Malmö S B 

SM7BOP Jim Nissmo, Norbergsgatan 6, Lund .. B 
SM6BFS Kent Nilsson, S 2, IS 1, K a rIsborg .... G 

SM5BWS Beng t Wallberg, Strandliden 53, Vlilllng
by 4 C 

SM5BXU Lars Nord~n, Bastugatan 37, 3 tr., 
Stocl,holm SV .. C 

SM7BMV Sture Wallberg, Oxtorgsgatan lO G, Ek
sjö A 

SM2BYV Häkan Ostlund, c/o Rannert, B. Lund
grensga tan 6 B, Kiruna " C 

SM5J3NW Lars Forsmark, Högbergsgatan 50, 2 tr . , 
Stocl,holm SÖ B 

SM5CTS Kenr.eth Bar roIl, Nynäsvägen 340, 2 tr., 
Enskedc A 

SM5DUB 	 Stig Stenberg, Rörstrandsgala n 17, 1 tr., 

c/o Wahl, StockhOlm V A ... A 

SSB AM cw 

Hell renoverade söndare och mottagare ga
ranterade som nya. Priserna inkl. frakt ach 
försäkring . 
SÄNDARE 
~. F. Johnson 
Invander 80-10 m; 100 W SSB, ·cW 
25 W AM .. .... ... ... ..... ............ .... .$ SfS 
Hammariund 
HX50 80-10 m; 50 W SSB CW 12 W AM . . S 395 
HX500 80-10 m; 100 W SSB CW - 25 W AM S 675 
Hallicrafters 
HT37 80-10 m; 70-100 W SSB, CW - 17 
-25 W AM ........•.. ..... •• . ...•. . ....•...• $ 480 
HT32B 80-10 m; 100 W SSB, CW - 25 W AM S 688 
COLLINS - 32S3, KWM2 
MOTTAGARE 
Hallicralters 
SX101A 80-10 M $ 385 
SX111 80-10 M S 281 
SX115 80-10 M S 570 
SX117 80-10 M S 367 
Hammariund 
Ha 170A 160- 6 M S 363 
Drake 
2B 8f}..10 M S 262 
Coltlns 
75M 16f}..10 M 8 607 
75S3 
CDR - Ham - M - beamar 120v "lIer 240v. 

TELREX - de bästa beamarna. 

Skriv om information på nya och renoverade 
sändare och motlagare och hur läll det är all 
köpa från oss. 
VÄRLDEN· VID Skriv till W9ADN 

ORGANS & ELECTRONICS 
Box 117, Lockport, illinois, USA 
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F'öreningen Sveriges Sändareamatörer 

I(arta över QSL -orter 
inom l:a distriktet 

Teckentöl'klaring 

Mindre än 5 medlemmar 
O 5-15 medlemmar 
• 16-25 medlemmar 
• Mer än 25 medlemmar 

Skala: 1 :2500000 

Vi som hamnat i marängen! 

Som kanske en del hört är nu SL7AZ QRV 
igen. Detta beror på att hela 6 man från sprid
da delar av landet hamnat såsom telegrafister 
vid Flottan. QTH är alltså Karlskrona. Då nu 
delade meningar råder om de olika banden, är 
vi igång på 40-80 och 2 meter. Betr. 2 mtr så 
är vår QRG 144,72 abt, och vi lyssnar så ofta 
vi har tid efter anrop, dock senast till kl. 22.00. 
Länet är K om någon skulle behöva det. Ty
värr har vi ingen rotor till ant, en 8 över 8, 
och därför ber vi er alla att ropa högt. 

Best 73 de ops at SL7AZ 

-4CET, 5CAR, 5CCT, 5DYE, 6CUK, 7CIR 

NYHET DRAKE MODELL TR-3 TRANSCEIVER 

Denna transceiver är utvecklad för maximum 
prestanda på övre eller lägre sidbanden, med 
möjlighet att också kära AM och CW. 
Kompakt och lätt är den idealisk lör begränsade 
utrymmen, mobilt bruk etc. Med 300 w PEP ger den 
goda DX-möjligheter. Som tillbehör kan levereras 
VFO typ RV-3 lör separat inställning av motlaga
rens frekvens . 

FOBPRIS $ 495 USA 

73de 
• För alla amatörband 10-80 m SMSAY SMSAOL SMSBDQ 
• Ovre eller undre sidbandet på alla band SMSAKI SMSARU SMSCBI 
• VOX eller PH SMSANG SMSMT SMSCLW 
• 300 watt SSB 
• Inbyggd AM·modulator (skärmgallertyp) 
• CW; typ Irekvensskift 260 w 
• Lineär permeabilitetsavstämd VFO 
• Separata kontroller för HF- och LF·lörstärkning ELFA
• Full AGC 

RADIO & TELEVISION AB• 2,1 kHz passband 
• Inbyggd kristallkalibrator HOLLANOARGATAN 9 A. BOX 3075 
• Separata instrument för sända re och motlagare STOCKHOLM 3. TELEFON 08/240280 

Radioamatörer i norsk fjällräddning 
Sedan flera år tillbaka har norska radio

amatörer varje påsk deltagit i en välorganise
rad räddningstjänst i de sydnorska fjällen. I 
år bemannades 23 stationer av ett 30-00.1 ama
törer som samarbetade med flyg- och marin
stationer. Sambandscentralen var placerad på 
Golfjället där man har en permanent amatör
station uppställd i en Röda Kors-stuga. övriga 
stationer utgjordes huvudsakligen av portabla 
surplusstationer, som monterats i väskor. 
3165/4500 kHz användes för trafiken med 
3508/7016 kHz som reservfrekvenser. I år var 
också ett par 145 Mc-stationer för första gång
en med i räddningsnätet. Eftersom största de
len av trafiken skedde utanför amatörbanden, 
användes signaler av typen LMK+nummer, 
t. ex. LMK23. 

Alla stationer gjorde stor nytta även om de 
inte var invecklade i nöd trafik . Man gjorde 
nämligen meteorologiska observationer som 
inrapporterades till »Meteorologisk institutt» 
och resulterade i lokala väderleksprognoser för 
fjällturisterna. Radioamatörernas insatser 
väckte berättigat uppseende i pressen, vilket 
naturligtvis gav NRRL utomordentlig good
will. 

Ledare för operationerna var LA2Q, Ahlert 
Horn, och LA5LG, Per Gundersen, president i 
NRRL. 

-CKJ (into LA8ZF') 

Förteckning över orter och QSL
mottagare inom l:a distriktet 

100 Färösund SM1AZK 

101 Visby SM1AS 

1D2 Hemse SM1CJV 

103 Hallvards SM1-3364 


Antalet medlemmar inom första distriktet är 25. Om 
Du bor 1 eller i närheten av någon av dessa orter, kan 
Du kontakta vederbörande ang. QSL. Adressen finns i 

televerkets matrikel samt för lyssnarmedlemmarna i QTC 
nr 8-9/ 1962. 

Förteckning över orter och QSL-mottagare inom femte 
distriktet kommer i nästa numme r. 

NYA HRO·MX·Senior mottagare SOkc-30Mc, 6 mån. 
hel goranti. Transformator primär 220 v, sekundär 
620-0-620 v, 250 mA saml uttag 5'J och 375 v, 2x5 
v 3 A 70:- Ediswan IransistC'rer: XC141=2n301 8:
do. matchade 16:-. XA10l =OC45, 26:- duss 
XA102=OC44, 26 :- X6103=OC71, 26:- duss. Kisel 
dioaer: 1000 P.1. V. 450 mA (750 mA vid 25 C) 11:
st, 4 51. 38 :-. Selenlikriklare: AEG 250 v 125 mA 
brygga 6:- 51. OBS XC141 lämplig till mobilmodu
lator, upp till 22W uteffekt, schema på begäran. 

Allt ovanstående fabriksnytt. 

BC 610 avstämningsenhet 23xl0X5 cm _ Innehåller 
bl. a. miniatyr variabel kond. 140 pf och 100 pI 
samt standard do . 50 pI, spolar omk . etc, 10:-. 

Prislista sändes gratis på begäran. 

TV-SERVICE - LJUSDAL 
Kyrkogatan 16 - Ljusdal 


Imp.avd. Tel. 10293 
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H A M • annonser 
Denna annonsspalt är öppen tör radIoamatörer. 80m l 
denna sin e,enskap riktar sie till andra radioamatörer. 
Annons(lrfs I kr per KrupP om 42 bolutä\'er. sittror 
eUer tecken, dock lä&'st 3 kr. Icke SSA ~medlemmar 

dubbel taos. Teot och llkvld tnsändas var för .11: Ull 
kansliet före den ~ I månaden före Införandet. Annon
sörens anroPs81gnal skaU utsättas l annonsen. Enb8.l't 
po.tbox t:'odta.s ....Iedc. ej .om aAlr""•. För korrunerolelJ 
annons gAller QTC ordinarie nnnonspt1ser (se omsta... 
gelo andra .Ida). I h 'ek8&mma fall förbebåller .... red. 
rätt att avgöra. om annons 81'all &I1ses 80m kommer
.leU. 

Köpes 
• QTC ärg. 1957 nr 2, 3, 5, 7-S. 9. L2 och ärg. 1959 
nr 3 , 10, 11. S~f5lJS. Göran Ol.lhnoff. Hanerg-atan 81 , 
St.ock holm No. Tf" 08/628395 . 

• El bug + <lutsteg 30 L1. S~f6. BAI;:Lre Charlie Gns
tafsson, Box 222, FrUsta. 

Säljes 
• }·H· l\fllz slyrsändare m. överleonsosc. (24 MHz) , 
tripplare ( 721 o. dubblare ( }10 50:-. s~röBVQ. 
Björn I\f"fg-ström. S:t. I'~rlksgatan 61. S to cl(holm Ii . 

• Ljusgrått 19" racl<sI<iIJl pä hjul. 190 cm hög!. , 50 
cm djupt med aluminimpaneler. gejd ra r och chassier. 
S. Pauli. T11l 08/62 92 43, cfter kl. 20. 

• RX 9RS9 med kalibrator i fb .kick, 450:-. 
SM3CTR/5, &!I~ Bygren, Västermalmsglttan 11 , Sala. 

• Vlkln~ Rn.ngcr 80 w CW , 65 w phone. j ski ck som 
ny, 1. 000:-. Set 88 14 rörs RX-TX UHV 90 :-. 
(ZI<: 150!) ny. COR ROTOR m 6 m mast. stag m .m. 
180:-. HEATrr GJtlODIPPER 110:-. SM5ASli, Ber
til Rydln. 08/2565 03. 

• Trtmslstofoml'andln.rt> 6 v In 400 v ut max 50 watt, 
110 :-. TX 25 watt med skllrmgalJermodulator, 95:-. 
L ikrikta raggregat 400v/100 mA. 70:-. Likriktaraggre· 
gat 285v/ l00 mA, 65:-. Phi lips b ll ra<lio m ed glasfi 
berantenn. 80:-. Champion FM tlllsatser, 50:-. 
Sl\f7AVO/6, L . Tjörncbrant, J"rnvä~sga,.tan 10 S, 
Halmsta<! . 

• "lorses krl vnrc fabr . Hugin 47, 50:-, BC·454. 45:-. 
2 st, var. ker. kond . 200 pf plattavstånd 1 mm. 
20:-/st. 1 st dito. men 50 Pr. 10 :-. l s t Elfa VF'O 
3,:>-3,8 mc med Eddystone, Skala. 90: - . SM3CTK/5. 
SUg- Bygren , Vii,;te rmalnl sgatau 11. Sala. 

• Mot·tagare Natlo,ml NC300 med x·ta l kal. 1400 :-. 
S;\f5ANH, L. Norell, c/o Person , Kungsh.str. 15ö, 9tr~ 
Stocl<holm Je Tfn arb.: 6315 00f196, hem: 5076 73 
cfter 1700. 

• Nybörjar RX Heathkit A~3. Elbuggar fö r 220 ej · 
ler 6.3 v, med rel ll. c:a 30- -150·takt. Dessutom mass
ViS av beg. rör, cond. omform are, spol stommar m.m. 
Lis ta mot port]). SM6CMR, Leif Br)'vlk , Rådmans ga.
tan 12 C. Skö"de. . 

• l\(obllmottagare GOlIsct G-66 i skick som ny, myc
ket fint exemplar , för amatörbanden och även meJ
lam'äg, med powers upply (även 110 V) och inbyggd 
högtal a :e, säljes för kontant 1.200:- . Enastående 
goda resultat pä AM. F"M. CW och SSB. Kan med 
f örd el användas ä.ven i hemmet. Si\[5RI\[ . boktry ckare 
Olof FrIdman. Blanch"!:at,,,n 18. Stockholm. TIn 
60 OL 18, 61]818. lwntoret. 23 13 00. 

• MInimiUer "'IR 44/ 11 dubbelsuper för amatör för 
amatörbanden 160-10 m. Prod uktdetektor. Q- mUlti 
plikator. störbegränsare. BC 221. toppstabil frekvens· 
met.. . 125 kc-20 mc. K1,cldlo,ler, toppspänning 1000 
V , 450 mA (7 :-fst ). 8:\14 CTF, Gunnar Jousson. Fack 
6, Frövi. TIn 0581,130244. 

• TX Gel. VFO/6146 P A i fb bordsmodell. rörnyck
ling, skg.·modulator o. inb. Ilbr . Byggd 1962. Minst 
300:-. SM6CMG. Bo Ohlsson. MarlebprgsJ:atan 28 A, 
\{öplng. Tfn 0221f130 89. 

• Allt slmll bort·: Hammariund HQ-150. Halllcrafters 
SX-99, 2 st. 144 MHZ konv : Elfa samt ECS6 + ELFA 
+ li kr .. P A SO-lO med 2 st. 1X150A 500 w vid 1250 
v i snygg låda , TX CO/PA 100 w clamp·mod. i snygg 
låda . VFO friSt.. likriktare 700 v 400 mA 6.3 v 10 A . 
likriktare: div an v sp (ör drivst., 2 st. l O-el. beamar 
för 14.4 MH7.. antenn rotor, 4 st. mikrofoner. 2 tg[ 
n ycklar . 1 mek. bug + div. annan mtr!. S:\[5A AS , Gö
ran ).arsson, ){Iost<~rv, 1, Stocksund. Tfn 852187. 

• R Il55 med högt. och sep. nätaggr. 1i5:- kr. 
Sl\IiBJi.8, Harry Andersson, R äsa. Eksji;, '.ffn 
0.381/3LO 18, e ft c r kl. 1700. 

• SSR-slut;;tcl; 2 X Sl1 A säljes billigt vid snabb affär. 
S~r6BER. Hox 736, nals-Lilngoo. 

• RlIIE 6900 Amatörmottagare, fabriksny frå n US A. 
sä ljes med inbyggda 100 KC·k a libratorn men utan 
högt a la re till k r . 1.750 :- . SM6BWE. Ral,:na r v. R e ls, 
]{;i.llsprångsl;alnn 5. Göt eborg SV. Tfn 1806 79 bosta
den I)ä kvällt'n ('11('.1' 15 öB 33 16-17.30. ont f j svar 
n,nnan tid. 

Adress- och signaländringal' 
Per den 8/5 ] 963. 

SM6DA 	 Rolf Sundgren , Bilrad iogatan 6, Västra Frö
lunda. 

SM7VX 	 N. G. !\stander , Ingenjörsgatan A, Karls· 
krona. 

SM5AAJ Jngemar Vvahlrnall, Vittangigatan 20, tr., 
Välli:lgby. 

SM5AFK L ars -Olof Forsström, Kungsgatan i9, 2 tr., 
c/o ROberg, StOCkholm K. 

SM6AA L Bertil Bengtsson , Bllätsgatan 8. Göteborg H. 
SM4AIQ Dag L a rsson , Mimergatan 3 B . Kristinehamn. 
SM5BFE Jan T ollin. Borgaregatan 58 . Arboga. 
SM4BZH Seppo Lilja, M/S Ingrid Brodin, Red. AB Po· 

seidon. Regeringsgatan 15, Stockholm K. 
SM 7BRN Göran Andr~-Jönsson , Lektorsgatan 4 C. 2 tr. , 

Malmö S. 
SM5BUR Göran A ndersson, BOllöga tan 12 , Karl sk rona. 
SM5CYC Holger Mårtensson. Sjövägen 2 E. Bäls ta. 
SM4CNI Ingvar Wihlborg, Gjuta revägen 4 A. Hagfors. 
SM3CFJ Stig Humla. Härnösands Kustradiosta tion , 

Hul t om. 
SM7CKJ Pcr Bergström, Box SO, Ahus. 
SM2COL Rolf StrÖmberg, Riksbygget, Vindeln. 
SM5CHO Kjell B örjesson , Deläga rvllgen 26, Johannes

hov. 
SM5CLS Rolf Heidenborg. Sjövllgen 4 A. Bålsta. 
SM5CIU Lars·Erlk Dahlberg, MetalJgatan 14 B , 2 tr ., 

Vllsterås. 
SM5CDZ Rool a id Stein, Stabskompaniet , XIX FN·Bat. 

Egypt en , Malmö l. 
SM6DVC J an Parsby, Furuliden 7, Sandared . 
SM3DXC Bengt SWllrd, Box 419, Arb rä. 
SM7DZD L ars·Erik Leks tröm , A vallagatan 1 B , Eksjö. 
SM5DIF Stig Johnsson, Oddergatan 25, Katrineholm . 
SM[}-1357 Honry Blomqvist , Flinllåsvllgen 42, 5 tr., Sol

lentuna. 
SM2-2982 Bertil Wikström , Asgata n 25. Piteå. 
SM4--334S Clas Fredriksson. Box 822. Hälla brottet. 
SM3- 3317 Per-Olov Jernström, Larsbo, Box 2160, T ier p. 

K ungl. Telestyrelsens R a d iobyrä, Art, C 721>, 
Fack . Farsta 1. 

Rättelse 
Formlerna på sidan 141 i QTC nr 5 har ty

värr blivit vanställda. Så här skall det vara: 

150 
C- . _uF R=2RL ohm 

RL 

60 
C ..'IF R = 6RL ohm 

RL 

• 


För e ningen Sveriges Sändareamatörer 

BÄR 


DU 


SSA 


MEDLEMSNÅL? 

Den kostar endast kronor 3 :75 och finns 
att få hos 

SSA Försäljningsdetaljen 

Pg 52277 ENSKEDE 7 

SM5ATU 


SM3AWU 

SM7BDB 

SM7BLJ 

SM7BOP 

SM7CAC 

SM7DPC 


SM5DWF 

SM5DFG 
SM7-3411 
SM:>-3412 

SM5-3413 
SM7-3414 
SM4-3415 
SM5-3416 

SM3-3417 

Nya medlemmar 

Per den 8/G 1963. 

Erik Lindqvist, Karlavllgen 21, 3 tr., Stock

holm ö. 

SIgrid Edholm, Box 23, Hultom . 

Bertil Persson , Rudbecksgatan 68, Malmö SV. 

L aTs-Gunnar örne, Sjögärdsgatan 64, Nllssjö. 

JIm Nissmo, Norbergsgatan 6, Lund. 
Kenneth Peterson, Oxtorgsgatan 10 A, Eks jö. 

Inge L andin, Församlingsga ta n 6, Hlllslng

borg. 

Magnus Rodhe, LilJeho lmsvägen 29-31, S tock 

holm SV . 

Berti l Tobiasson, Kop par vllgen 6, Kallhllll. 

Sten Hillert, Kungsgatan 7, VImmerby. 

Jan Cain er, S:t Persgatan 85. 2 tr. , Norrkö' 

ping. 

Sören P ersson, Prästbolsgatan 46, Lin köping. 

Bo Söderblom, Jndust rigatan 31 , Vetlanda. 

Göran östm a n , Box 5014, Kuml a. 

Rolf ErIcsson. G :Ia Rådstugugatan 5, Norr

köping. 

Gunnar Brundin, Njurundahem Q 3, Kvlss leby. 


~M1[AIDl[J 


hallicraliers 
SX-117 


Ny mottagare för amatörbanden med möjlighet att täcka valda delar av områ

det mellan 85 KC-30 Mc. Kristallstyrd första och tredje oscillator. Uttag 

från VFO finnes. Variabel selektivitet 3 steg. Produktdetektor för SSB/CW, 

separat detektor för AM. 
Pris 2.475:- exkl. oms. 

Specialbroschyr sändes mot begäran 

Firma Johan Lagercrantz 
VÄRTAVÄGEN 57 -. STOCKHOLM No Tel. 08f63 07 90 

• 
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