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NÄSTA QTC blir dubbeJnumret som utJkonuner
månadsskiftet augusti-septe mber. !\Iaterlal till
detta nummer skall vara. redaktiQnen tlJJhanda
senast den 5 augustll. TiU d ess trevlig sonunar.

OlDslag-et
»Pä bilden SM2CQC, Lasse Ka.rlsson, som tog initiativet till teleprinterverksamheten i Skellefteå, vid teleprinterns kl aviatur , medan en annan teleprinte r radioarnatör
i staden, SM2BYW, Jimmy Jonsson , lä.ser på printer-

remsan.»
Omslagsfotot och bildtexten är hämtade ur tidningen
Norra Västerbotten den 30 a pril. I a,rti keln får man vela
at t även SM:mNS är aktiv med RTTY och att ,SM2AYE
skall ko'r om a igång sen a re.
Det är an t agligen många lokalklubbar

som

utnyttjat

tillfället att göra PR när man rått igång RTTY -trank.
Och det här Skellefteå-gänget lyckades verkligen få utmärkt PR-text. En stor bild på förstasidan och en halvsid<es artikel 'i nne i tidningen. RTTY -hislorian är sam·
mankopplad med ett annat jippo, nämligen att klubbens
mobila a matörer skulle medverka i ett radioprogram samma kväll. De bidrog nämligen moed rapporter om Valborgsmässofirandet på olika platser i staden, direktsända

i program 2 via SM2SRT.
ISådant ger utmärkta rubriker! Och framför a.Ilt utmärkt PR!
PS. N ågra timmar efter det att ovanstående text gick
till sättning, kom originalbilden frän Nor.ra Västerbotten.
Det visade sig att fotografen var SM2BNS och textför-

fattaren

SM2ABX,

båda

anställda på NV: s redaktion.

Inte så konstigt att 'artikeln va,r utmärkt och helt utan
de vanliga missuppfattningarna !

FOTO: NORRA VÄSTERBOTTEN.
TEXT: S~[5(, KJ .

SOMMARTID PA KANSLIET
23.5-31.8 stänger vi klockan 16.00.
Lördagar STÄNGT.

REGION I
OPATIJARAPPORT
Fem händelserika dagar i slutet av maj möttes representanter för 22 länder i Opatija för
att avhandla gemensamma problem av betydelse för amatörradions framtid. 17 länder
hade rösträtt (G, El, F, ON, PA, DL, l, HB,
OE, YU, UA, SP, LA, OH, SM, 5N2 och 9G,
de två sistnämnda representerade aven och
samma person), 4 hade observatörs status,
nämligen OK (vars inträde i lARU reellt men
ej formellt är klart), 7X, W (ARRL, tillika
lARU) och Region II, företrädd av VE3CJ,
under det att en ungrare endast deltog som
»turist». Frånvarande medlemmar v·a r endast
fem, nämligen Spanien, Portugal, luxemburg,
Grekland och Rhodesia.

Den nya exe kutivkommitten ;;amlad utanför
sammanträdeslokalerna.

SärskHda referat kommer att ges av de beslut och rekommendationer, som antogs vid
konferensen. Här skall bara någva av de viktigaste beröras. Ekonomin är ju en särskilt
väsentlig fråga och med den sammanhänger
nära problemet om en halvtidsaruställd generalsekreterare. Det är populärt att kräva mer
aktivitet av Region l, men hur många vet exempelvis, 3Ibt de »arbetande» medlemmarna av
verkställande utskottet (ordföranden, vice
ordföranden och sekreteraren) redan lägger
ned i genomsnitt 700 t1mmars Qavlönat arbete
på fritid för regionen? Detta inkluderar då
ioke sammanträden, konferenser o.d. utan avser enbart det prosaiska arbetet vid skrivbordet etc. Detta torde inte vara möjligt att utkräV'a i längden, allra helst som arbetsbördan

QTC
bedöms komma att öka. Jämför svensk lagstiftning, som anger 200 timmar per år som
övre gräns för övertidsarbete (visserligen en
löjligt låg siffl'a för ·a lla arbetsamma, men
den står faktiskt i författningen).
För att Regionen skulle kunna få en generalsekreterare (halvtid) nu, skulle erfordr3its
en höjning av nuvarande avgift, som baJSer>ar
sig på ett uttag av 0;50 schweizer-francs per
sändarmediem och år, till något mellan 1,0 och
1,25 schweizer-francs. Endast 3 länder var villiga att nu sträcka sig så långt, trots ·a tt
OH2TK påtalade, att merkostnaden bara rörde sig om en liten kondensator per medlem
och år, vilket vore väl värt försvaret av våm
band. Man enades om en höjning till 0,75 avgiften har V1arit oförändrad i 10 år, låt vara
att medlemsantalet ökat - vilket var det högsta flertalet länder - däribland Sverige just nu kunde gå med på. öststaterna hade ej
fullmakt från sina myndigheter att höja alls
på grund av valutasvårigheter. De vidgick behovet men måste reservera sig.
En höjning i denna storleksordning medger
övergång till betald generalsekreterare under
senare delen av 1968 och under 1969 men kräver därefter en ytterligare höjning till minst
1,0 schweizer-francs. Detta skall beslutas av
nästa konferens, som preliminärt faststäHdes
till Bruxelles 1969. Med det varsel,som erhölls, torde det väl inte vara någon omöjHghet att klara aven dylik avgift, om vi därigenom kan få en effektivare samordnande 0'1'ganisation inom Region l. Verkställande utskottet fick till uppgift att överväga frågan
och komma med förslag redan före nästa
konferens.
Även ändrade regler för avgiftens beräkning dryftades. Avgiften, som oavsett föreningarnas tillväxt hittills stått still under perioderna mellan konferenserna, skall i fortsättningen höjas med 7 % per år, motsvarande
genomsnittstillväxten. Vidare skall övervägas
att dela upp avgiften på en fast grundavgift
och en av medlemsstocken beroende, rörlig del.
Kommitrte A hade en dryg föredragningslista och tvangs tHlsäUa två underkommitteer,
en för iI"ävjakt Qch con test-frågor samt en för
tekniska frågo'r , bl. a . RTTY. Som en kuriositet kan nämnaJS, att medan SM5ZD efter vanan satt ordförande i kommitte A, utsågs
SM5AZO respektive SM5KV aU leda underkOIIl!ITlitteernas verksamhet, vilket gjorde det
svenska inflytandet påtagligt.
Rävj'aktsreglerna blev en besvärlig stridsfråga. Tvärt emot vad som väntats var det ej
den nordiska motsättningen till de östeuropeislra reglerna, som dominerade. Där hade
det nog gått ·att kompromissa sig fram till en
gynnsammare lösning. Nej, det var PA - ON
- DL, som förklarade sig önska helt andra
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regler, där löptiden helst inte skulle räknas
alls utan enbart pejlnoggrannhet inom en
maximitid. Vidare ville man ha större variationer - detaljerna borde bort ur EM-reglerna och arrangören få ordna det hela mera
fritt vad beträffar ingående moment. Att ta
fram en acceptabel lösning, som enade de stridiga \Oiljorna, skulle ha tagit ett par veckor
och krävt praktiska prov. Nu reviderade man
reglerna i stort och tog undan tre punkter,
som innehöll :själva kärnfrågan (p 4, 5 och 6
i nuvarande regler, som anger antal rävar,
sä:ndningsschema för dem, startordning och
resultatberäkning) . Dessa prolongerades tills
vidare. En arbetsgrupp, innehållande repre.s entanter för nio länder, tillsattes för att ta
frtam ett enhetligt förslag till nästa konferens,
ev. för tillämpning vid EM 1969. SM utsågs
att leda gruppens arbete, som skall bedrivas
per brev. Tjeckoslovakien utsågs till värdland
för EM 1967.
Av övriga frågor, som SSA tagit upp, fanns
intet intresse för enhetligla anropssignaler för
temporäl'a licenser. Däremot diskuterades Region I-bulletinen mycket och möjligheten att
öppna den för prenumeration skulle prövas
närmare. Bandinkräktarna skulle förtecknas
noggrannare och uppvaktninglarna av respektive lands myndigheter skall koordJineras mer.
QSL-portot blev en stor fråga. Det visade
sig, att flera länder bl. a. Frankrike, Schweiz,
Italien och öststaterna, råkat ut för portohöjningarna. Flertalet övriga klarade sig tills vidare med myndigheternas goda minne och utnyttjade trycksaksporto. De ville självfallet
inte väcka sovande björn. Emellertid beslöts,
att Reglion I skulle ta upp frågan med U.P.U.,
under det 'att föreningarna på nytt skulle ta
kontakt med sina respektive postmyndigheter.
Värden av konferensen, som inte direkt går
att utläsa av protokoll och referat, är de rikliga tillfällen att utbyta erfarenheter sinsemellan, som inte kan ersättas av brevväxling e. d.
Åtskilliga missförstånd och gemens:a.mma problem kan lösas genom pel'SOnlig diskussion på
ett helt a nnat sätt än annars, och flera delegationer, däribland den svenska, hade Iistor
på frågor, som kunde betas av successivt vid
sidan av konferensen, i samspråk med respektive delegation.
Inte mindre än 12 av konferensens c:a 100
deltagare var svenskar (därav 5 damer) så stort var intresset från SM för denna konferens. Tyvärr var vädret inte det allra bästa,
men nog fick de flesta åtminstone några tillfällen även till salning och bad i någon lunchpaus.
Nu kommer den erfarenhetsmässigt besvärHgaste delen, nämligen perioden mellan konferenserna, då det gäller att söka förverkliga
rekommendationerna. Här är tyvärr verkningsgl'aden inte så hög som önskvärt vore.
Men det är inte i och för sig konferensens fel
- det åvilar verkställande utskottet och medlemsföreningarnas styrelser. SSA får som tidigare angelägenhetsgradera rekommendationerna och starta med de viktigaste.
I och med denna konferens avgick ordföranden i Region I, Harry Laett, HB9GA. Ett
förtroende visades SM i och med att SM5ZD
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enhälligt valdes till ny ol'dförande. Som vice
ordförande efterträds han av G2BVN, Roy
stevens (ordförande i RSGB) , som är ny i
verkställande utskottet liksom PA0DD, Win
Dalmijn (ordförande i VERON) , som valdes
till skaittmästare i stället för F9DW, J 'a ques
Simonnet. Av medlemmarn'a i övrigt omvaldes
G6CL, John Clarricoats, och YU1AA, Janez
Znidarsic (ordförande i SRJ) under det att
DL1XJ, AlfTed Schädlich, utbyttes mot
DL3NE, Herbert Picolin (vice orof. i DARC).
Det återstår nu 'a tt öns~a den nya »exekutivkommitten» lycka till samt att tacka värdarna och då främst YU1SJ, Miroslav Bogosavljev (»Mille»), för ospard möda att skapa
gynnsamma arbetsbetingelser för alla deltagarna.
SM5AZO

SM6-Meeting
Vik söndagen den 25 september 1966 för ett
besök i Skövde. På programmet preliminärt:
Förhandlingar, studiebesök vid AB Atomenergis anläggningar i Ranstad, utställning
av am·a törprylar m.m. Vidare information i
QTC 8/ 9 samt genom »Bullen».
SM6CMR

LOTT EXTRA
RESULTAT AV DRAGNING PA SSA:s
SANDAREAMATöRLOTTERI 1966

Vid denna dag förrättad dragning, senarelagd på grund av önskemål från dem, som
skulle slutredovisa lotterna, utföll vinsterna
på lotter enligt följande:
Lott
nr
Nr 1 Transceiver SB-34 Sideband Engineers, värde kr. 3.000:- ...... 2913
Nr 2 Transceiver SR-42 Hallicrafters 2
m, kr. 1.395:- ................ 1500
Nr 3 EI-Keyer HA-l Hallicrafters, kr.
57'5 :- ..... . ............... . ..
578
Nr 4 D:o .......................... 2791
Nr 5 Antenn TC~88 Telrex, kr. 1.100 : - 1390
Vinnarna anmodas presentera sina lotter för
kansliet. Vinsterna kommer att levereras så
snart detta är praktiskt möjligt m h t k'a nsliets verksamhet. Vinnarna erinras om att vinnande lott, som icke anmälts till kansliet senast den 31 augusti, inte längre berättigar till
vinst.
stockhoLm den 20 juni 1966.
Carl Erik Tottie

Lotteriets föreståndare

E. Lindström

Kontrollant

SLUTSTEG FOR ENKELT
SIDBAND på 144 MHz

Av SM6DJH, Olle Holmstrand,
Fridkullagatan 9, Göteborg S.
Allmänt om ESB

Under de senaste åren har ESB:n blivit allt
populärare även på 2 meter. Tyvärr verkar
det som om många drar sig för att bygga
ESB, då de tror att det blir både dyrt och besvärligt. Jag skall här visa hur enkelt man
kan bygga sig en kraftig ESB-sändare på 2
meter.
Har man redan en ESB-sändare på likströmsbanden, behöver man bara blanda upp
signalen till 144 MHz t. ex. med hjälp av
-MN:s adapter (se QTC 1, 1965). Då B- och
C-amatörerna knappast har en sådan ESBsändare ,kan de med endast två rör och två
germaniumdioder bygga en ESB-generator enligt fig. 1. Principschemat är mycket likt det
som -EY använder i sin transceiver. Tillsammans med -MN: s adapter, "ars öveI'tonskristall är ersatt med en 45,3--45,8 MHz kristall,
har man åstadkommit en signal, som räcker
för att driva ett 's lutsteg med QQEQq/40. Vill
man kunna variera sändarens frekvens, kan
man bygga en VFX på 135,8-137,7 MHz. Se
bara till att inga oönskade övertoner eller
blandningsprodukter läcker ut. Bättre sidbandsunderiryckning erhålles givetvis, om
man ersätter tvåkristallfiltret med ett fyrkristallfilter. Kristallerna köper man billigt hos
- CXF.
Principschemat för slutsteget

Slutsieget har dubbeltetroden QQE06j40,
som arbetar i klass AB1 eller AB2. B-amatören väljer lämpligen AB1 med en anodspänning av 450---500 V. A-amatören ~an gå upp
till 900 V, men de som är rädda om sitt rör
bör inte överstiga 750 V. För klass AB1 blir
anodströmmen ungefär max. 130 mA och för
klass AB2 upptill 250 mA. Skall man köra
med konstant signal (AM eller FM) bör man
vara försiktigare. 160 mA är då lämplig ström.

Gallerspänningarna måste stabiliseras. För
klass AB1 behöV's inte zenerdioden, som är på
27--30 V, då röret inte drar gallerström.
Skulle stabilisatorrören OA2 och OB2 slockna
på taltoppama, så minska på förkopplingsmotståndet. Gallerkretsen består av två. separata resonanskretsar, som med hjälp av
differentialkondensatorn skall intrimmas, sa
att resonans erhålles samtidigt.
Neutraliseringspinnarna, en tum långa placerade 2 cm från röret, är inte alltid nödvändiga, eftersom röret har inre neutralisering.
I'nstabilitet inträffar dock lätt, och en exaktare justering behövs. Denna gallerkrets har
god selektivitet, som ger bra spegelfrekvensdämpning. Med C2 erhålles också en möjlighet att från panelen kunna avstämma gallerkretsen, om man ändrar sändarens frekvens.
Slutsteget kan naturligtvis också köras i
klass C på vanligt sätt. Potentiometern och
zenerdioden bortkoppl!as då och styrgallren
skall ha -85 V, som fås från ett stabilisatorrör 85A2. NeutraHseringspinnarna är överflödiga.
För klass AB1-drift bör drivsteget lämna en
effekt av 1 W, för klass AB2-drift 1,5- 2 W
och för klass C-drift c:a 2,5 W.
Ungefär 8 cm från tankkretsen är en liten
kristallmottagare placerad. Denna är bra att
ha för de 's om vill köra AM genom att vrida
på bärvåg på ESB-excitern.
Uppbyggnaden

Uppbyggnaden av slutsteget kan naturligtvis ske på mänga olika sätt. Jag har valt att
placera röret i liggande ställning för att få en
trevligare utformning av lådan. Lådan är
gjord av 1,5 mm aluminiumplåt med måtten
10X18X30 cm. Locket och botten är gjorda
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L j =L 5: 2 varv, 2 mm EE. Diameter 15 mm.
L 2 L 3: 23,4 varv, 2 mm EE. Diameter 15 mm.
Lindningslängd 18 mm. Spolarna lindas åt
samma håll så ,a tt steget gåT i push-pull. Avståndet mellan spolarna 32 mm. L1 placeTas
mitt emellan L 2 och L.'j.
L4: 2X2 varv, 2,5 mm EE. Diameter 17 mm.
Lindningslängd 30 mm.
La: 5 VaTV, 1 mm EE . Diameter 8 mm.
01= 05: 25 pF. APO-typ.

av mäsSJingsnät med maskavståndet 2,5 mm.
Hela lådan är upplyft från underlaget ,så
att luftströmning ger god kylning. Lådan
är indelad i tre rum, ett för gallerkretsen, ett för röret och tankkretsen och ett
för stabilisatorrör, mätinstrument, kontaktdon· m .m. Rörsockeln är monterad på en mässingsplåt, på vilken katodstiftet lödes och på
vilken genomföringar är monterade. (Drag
inga gallertilledningar i tankkretsrummet) .

02: 2X3 pF_ Split-stator.
O:!: 5 pF. Differential. (Elfa Q 2321 med endast ett rotorblad och två plus två statorblad) .
04: 2X10 pF Split-stator. Plattavstånd 1 mm.
On: se text.
RFD1: 40 varv, 0,6 mm EE på 9 mm keramisk
stomme.
RFD,: 25 varv, 0,4 mm EE på 1 watts mot-

stånd.

a

Dl: Zenerdiod på 27
30 V.
D~: Germaniumdiod. T.ex. OA81 .

QSL-MÄRKEN
QSL-märkena får under inga omständigheter medsändas lösa utan skall vara
klistrade på varje kort. Märket bör placeras på QSL-kortets baksida och på
baksidans övre mittparti.
SM5CPD

Trimningen

Undersök först samtliga kretsar med en
grid-dippa och injustera C3 så att resonans
sker samtidigt på 144 MHz. Löd bort eventuell zenerdiod och vrid potentiometern, så '8Jtt
gallren får -85 V. Koppla på styrgallerspänning och glödspänning och kontrollera att röret får sina 6,3 V över glödtråden. Slå sed'a n på
skärmgaller- och anodspänning. Skicka in en
144 MHz-signal på c:a 1 W och öka långsamt
styrgallerspänningen med potentiometernsamtidigt som C2 vrides fram och tillbaka. Vid en
viss inställning på C2 flyter anodström. Saxa
mellan C1, C2 och C3 så att maximal anodström 'e rhålles (gå ej över 40 mA) . Koppl,a
bort drivningen och öka styrgallerspänningen
tills anodström flyter. Vrid mycket snabbt
upp anodströmmen till c:a 250 mA och sedan
tillbaka till O mA samtidigt Isom C4 vrides
fram och tillbaka. Anodströmmen får inte
göra några diskontinuerliga ryck eller stanna
kvar. Skulle så inträffa, så peta på neutraliseringspinnarna tills detta upphör. Skulle
självsvängningen trots allt fortsätta, så avkoppla med 1 nF skivkondensatorer stabiliseringsrören och potentiometern. Slå av spänningarna och löd fast den eventuella zenerdioden. Ställ in potentiometern så att zenerdioden drar åtminstone 10 mA. Slå på spänningarna och anodströmmen är 30- 40 mA i
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QSL-MÄRKEN
I 'e nlighet med årsmötets beslut skall
från och med 1/7 1966 alla IQSL-kort
som går genom föreningens QSL-byrå
vara försedda med QSL-MÄRKEN.
Dessa märken kostar '2 öre per styck
och kommer att försäljas genom SSA: s
kansli. Märkena ligger i kartor om lOD
stycken och kan endast bestäU8JS i jämna hundratal. Beställningar skall göras
genom att sätta in beloppet på föreningens postgironummer eller vid personligt
besök på kansliet. Detta för att i minsta
möjliga mån belasba kansliets personal
med telefonbeställningar, brevo. dylikt.
Samtidigt rekommendems klubbarna aU
rekvirera större partier märken för att
möjliggöra en smidig övergång till detta nya system.

SM5CPD

tomgång. Koppla på antennen eller en konstantenn. Om röret får drivning, skall man erhålla ett vackert dip på anods'trömmen, om C4
vrides. Antennlinken kopplas så löst" att ett
maximum kan erhållas med C5. Samma sak
gäller gallerkre'lsen.
_

SLUTPOÄNG erhålles genom att multiplicera

TESTo

VRAN

Box 78

Gävle

MT 19
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SM5CHH
SM50QF
SM5BUT'
SM5ACQ
SM4ATA
SM5DCK
SM3ZV
SM4CMG
SM5AHQ
SL3ZV
SM4DCI
SM2CZT
SM5BDS
SM7DMN
SM5DGO
SM5GZ
SM5KY
SM5LK

10.32.35 (10.27.35+5)
10.58
10.58
10.56

25
20
19
18
14
14
14
13
13
13
12
11
10
9
7
7
3
2

10.32
10.50
10.17
10.22
10.50
10.32
10.21
10.55
10.12
10.55
10.58
10.57
10.35

25
23
23
23
22
21
21
19
18
18
17
17
16
16
16
15
15
13
13
6

1137,25 (1128,25+9)
1118
1125
1127
1130
1121
1121
1119
1119
1127
1111
1115
1054
1110
1120
1125
1128
1044
1127
1058

MT20
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SM3CIZ
SM4CLU
SM5BNX
SM3DZB
SM6ALJ
SM5AHQ
SM7AXP
8. SM5DSF
9. SM6DPF
10. SM3VE
1:1. SM4AJV
12. SM5DFP
13. SM5TA
14. SM5CIL
15. SM5BDS
16. SM4CMG
17. SM6DSR
18. SM5AZS
19. SL3ZV
20. SM5DGO

VK/ZL/ Oceania DX Contest 1966
NZART och WIA inbjuder alla amatörer att
delitaga i den årliga VKjZL-testen, och nedanstående regler är ett sammandrag -av de fullständigla reglerna.
FONI 1000 GMT l:a oktober till 1000 GMT
den 2: a oktober.
CW 1000 GMT 8:e oktober till 1000 GMT den
9 :e oktober.
POÄNG För stationer utanför VKjZI4 Oceanien erhålles 2 poäng för kontakt med VK/
ZL--stationer på ett band; 1 poäng erhålles
för kontakt med stationer i Oceanien utanför VKjZL.

antalet QSO med antalet prefix i VKi/ZL
(VK1-0, ZLl-4). Samma prefix räknas separat på varje band. övriga Oceanien ger
ingen multiplier.
S E R I E N U M M E R 5- eller 6-siffriga löpande
nummer enligt RST+ början från OOl.
LOGGAR måste innehålla datum; tid i GMT;
kontaktad station; band; sänt och mottaget
serienummer; poäng; allt i denna ordning.
Stryk under varje ny VKjZL area och använd separat loggblad för varje band. Bifoga ett sammanställningsblad med uppgifter angående Ditt call, namn och adress textade, detaljer om stationen och summan av
varje band adderad till slutlig poäng. Vidare skall en deklaration försäkra att gällande amatörbestämmelser har följts.
D I P LO M Attrakrtiva flerfärgsdiplom utdelas
till varje land och dessutom till den bäste i
varje distrikt i USA, Japan, Sverige och
Sovjet. Diplomet utdelas dels till den bäste
allbands, dels till den bäste single band.
SWL Det finns även en SWL-sektion. Endast
VKjZL skall loggas och det skall anges vilken station VKjZL kör. Loggen ordnas analogt med ovanstående regler.
LOGGAR sändes till N.Z.A.R.T., Box 489, Wellington, NEW ZEALAND. Senast den 21:a
januari 1967 skall loggarna vara NZART
tillhanda. OBS! Det tar c :-a 6 veckor för ett
VIanligt brev att nå Wellington!

HK-CONTEST
Självständighetsdagen i Colombi-a, den 20
juli, celebreras med en WW-test under veckoslutet 16-17 juli. Testen startar 0000 GMT
den 16 juli och slutar 0000 GMT den 17 juli
1966.
Alla band och 'a lla trafiksätt får användas,
dock ej cross-band QSO.
Poäng För SM gäller det att kontakta HKstationer som ger 5 poäng samt övriga stationer WW som ger 1 poäng. Multiplier utgörs
av sammanlagda antalet körda länder+ant&let HK-zoner som körts, och genom multiplikation med antalet poäng som erhållits på
olika band erhålles slutsumman.
Tävlingsmeddelande utgörs av RSjT+löpande nummer med början från 001.
Loggar skall vara LCRA tillhanda senast
den 30 september 1966. Ett sammanställningsblad skall medsändas, där antalet HK-zoner
och antalet länder markeras sa.m.t den totala
poängsumman.
Loggarna sändes till: Colombia Independence Contest, C/o L .C.R.A., Ap. 584, Bogotå, Colombia.
Diplom utdelas till segraren i varje land
samt till segraren på varje kontinent.

JUBILEE AWARD
SRJ, Jugoslaviens radioorganisation, firar i
år sitt 20-årsjubileum och har därför givit ut
ett diplom, JUBILEE AWARD.
Endast kontakter gjorda mellan den 1: a januari 1966 och 31 :,a december 1966 räknas.

+
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Amatörbanden skall .a nvändas och alla sändningstyper är tillåtna (CW, PHONE, SSB eller Mixed). Varje YU-station får bara kontaktas en gång.
Europeiska amatörer behöver 20 QSO för
erhålla diplomet. Inga QSL behövs, men ett
loggutdmg över kontakterna skall insändas,
jämte 5 mc, till:
Savez Radio-Amatera Jugoslavije - SRJ
A ward Manager
Box 48
Beograd, Yugoslavia.
Loggutdraget skall vara vidimerat av två
licensierade amatörer.

BLA, Sigge har inte endast upprepat fjolårets bravad, han har överträffat den t. o. m.
Resultatet är fantastiskt och för att få någon
uppfattning om prestationens omfattning måste man jämföra med multiopr. klassens IlRB
= 854.832 och M1ZG = 736.890 samt vinnaren
av allband, DL3LL på 692.208 p. Resten av de
över 300 insända loggarna innehöll resultat under S'igges.
Multiopr.

1
2

SM2BJI
SL7ZJ

1382
208

189
70

261.198
14.560

W-YU-R-VHF
SRJ ger även ut ett diplom för VHF, där
det gäller för svenska stationer att kontakta
minst två YU-stationer på VHF i två olika republiker. Alla VHF-band och sändningstyper
får användas. Endast QSO: n gjorda efiter februari 1950 räknas. Ansökan med QSL och 5
IRC insändes till ovanstående adress.

RESULTAT 1965 CQ WW SSB DX
Allband:
SM5FE

SM5CHH

1361
121

149
40

202.889
5.120

3,8 MHz:
1 SM7GRW

108

57

6.156

2234
1398
1417
1005
697
357
338
202
141

301
175
156
144
94
113
90
54
62

672.434
244.650
221.052
144.720
65.518
40.431
30.420
10.908
8.742

1
2

14 MHz:
1 SM5BLA

2
3
4
5
6
7
8
9

SM4SB
SM6CKV
SM7BKZ
SM6BCG
SM5KV
SM50V
SM1CXE
SM5AJU

RESULTAT WADM 1965
Plats

23
60
71
106
133

SM5CZK
SM3TW
SM5DUL
SM3CIZ
SM7TV

QSO

P

81
48
42
28
23

243
144
126
84
69

Mult. SIUmma

30
25
24
21
13

140 olika DM-stationer deltog och 65 SWL
loggar voro mottagna dock ingen svensk!!

OM DU RESER
UTOMLANDS.
hör gärna av Dig till kansliet om Du har
möjlighet att ta med några kilo qsl-kort.
Du sparar slantar åt föreningen och får
dessutom chansen till en närmare kontakt med det andra landets qsl-byrå.

Testrutan QTC nr 7 juli 1966
Senut retrler
MAIl.

Dat.

Tid I GMT Test

Illode

I QT<J

Kont. med

Juli

1-15
SOP
1J6-17 0000-2359 C<:>l omb!a Contest

CW/Foni
64 :5/1 80
CW/AMJSSB(RTTY
Kommer

östersj1\prefix
WW, men HK ger 5 p.

Aug.

13-14 0000-2400 W AEDC
27-28 0000-2400 All As!an

CW
OW

64 :7/ 223
63 :7/ 195

Utom EU
End . asiater

Sept.

4
WASM-testen
1(J-.-'l1 0000---2400 W AEDC
17-18
SAC
23-24
SAC

Fon!
OW
Fon!

64 :7/ 223

Okt.

1-2 2000-2000 WADM
15--160700-1900 RSGB 21-28 Mc test
29-30
RSGB 7 Mc DX

CW
1"on!/SWL
1"on1

Nov.

12-13

RSGB 7 Mc DX

cw

End. G-länder

Dec.

25--26

Jultesten

OW

SM

SM
Utom Eu

DM
G-länder
End. G-länder

Loggblad f1\r WAE och ans1\kn!ngsblankett för SOP kan "rM.llas från Testvrån om SASE bifogas.
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7.290
3.600
3.024
1.764
897

UA-TESTEN 1966
RESULTAT
Station

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Poäng

SM5DKH
SM5KY
SM5AHQ
SM6ALJ
SM5CLW
SM5UU
SM7BGA
SM5CIL
SM3DKO
SM4AJV
SM6CMR
SM3DNI
SM7BJ
SM5DQG
SM5VB
SM5LN
SM5DOR
SM4CJY
SM3DTQ
SM6DW
SM5BNZ
SM3TW
SM6DOK
,SM2DQS
SM7CMV
SM5BDS/6
SM5AZE

168
162
155
140
139
135
132
131
130
121
121
115
112
110
101
95
83
73
45
34
33
26
26
20
18
12
2

RX

Antenn

Draike 2B+2BQ
Drake TR-3.1G-209
KW-2000
Swan 350

Inverted vee
Zepp 41 mt+ W3DZZ
Dipole 2 X 20 mt
Dipole 2 X 20 mt

SB-300
KW-2000

Dipole 2X20 mt+14 AVQ
W3DZZ

100
10
90
10
90
70

ER-202
BC-312
Geloso 209
9R59
R-4
KW-2000

Inverted vee
W0WO
84 mt LW
Dipole 2 X 19,8 mt
W0WO
Dipole

35
6
10
9
5
10

Drake 2B
ER-202
9R59
9R59
Geloso 209
AR88D

38 mt L-ant.
LW
G5RV
Inverted vee
VS1AA
Dipole

50
10
10
35
10

8 rör, hembygge
Knight 9 rör
Hallicrafter SX 28
Commander
Hallicrafter 8R40

Dipole 2X20 mt
VS1AA
G5RV
]2 mt wire
Zepp

Input

500
400
500
300
75
75

WASM-TEST 1966
På mångas begäran och efter SSA-stYrels"be'slut inbjudes härmed till deltagande i WASM-testen 196,6 . 'Denna
tävling -premielrar ej endast antalet QSO utan fastmer
syftar den till ",tt deltagarna skall sprida sina QSO till
största möjliga antal län. Detta förstås lättast av följande exempel. Deltagare erhåller två. poäng för varje
godkänt QSO. Om han under tävlingen kör 50 QSO med
amatörer i tre olika län får han sammanlagt 3 (multiplier för län) X 100 (QSO poäng) = 300 poäng. Rade
sam,m e deHagare istället :spl"Iitt ut ,sina 'QOO på 'exempel-

vis 20 län had" resultatet blivit 20 (länsmultiplier) X 100
(QSO-poäng) = 2000 ,poäng. Samma antal QSO ger som
synes olika slutpoäng 'beroende på hur mänga län

SDffi

kontaktats.
Tävllngstld:
Söndagen den 4 september 1966 kl. 0600--1900 SNT.

FrekveIlsetr :
3,5 och 7 MRz.

Tra.flkmeroder:
'G\V 'Och Telefoni.

Klasser:
Klass 1. Telefoni.
Klass 2. CW för A-licensamatörer.
Klass 3. GW för B-licensamatörer.
Klass 4. CW för C-licensamatörer.
CW -delt'agare kan obehindrat kontakta varandra
oavsett klass. IK on takter mellan C.W och tel'efon,istatione,r är icke tillåtna i tävlingJt!ll. Särs,k ild resultatHsta uppgöres för varje klass.
:
Under tävlingen skall samtliga deltagare, alltid ge
sin länsbokstav efter s.itt stationsnamn. T. ex.
ISM5XYZ/C.

I~änsbokst.av

TävlIngsmeddelande
aN typen 012579 vara;v de tre mrsta siffrorna utgör
förbindelsens löpande nummer och de tre goj·sta R8Trapporten. startnumret skall vara 001. 'En såd,a n se~
siffrig grupp sändes och mottages för varje QS.O.
Telefoni.'amatörerna använda ,end·a..s.t 2 siffror efter
det löpande numret.

Insända checkloggar : SM5TK, SM5BGK och
SM4DRD.
Följande stationer ha underlåtit insända
logg: SM5API, SM3AV0/3, SM5CJO, SM3DZB,
SM5DCK och SM3DJUj3.
SSA tävlingsledare/SM7ID/3

östersund den 14 maj 1966.

l'oällgberäklllng:

Ett QSO med varje station per band är tillåtet. För
varje godkänt tävlings-QSO erhålle,s 2 poäng. Summan av kontaktade län per band blir s.k. länsmultiplier. Poän.gsumman 'av samtliga tävlings-QSO mulHpliceras med länsmulNplie'rn för att erhålla totalpoängen.
Loggar:
Loggutdrag av vanlig typ innehällande sedvanliga
uppgifter samt upplysning om klass, använd 'R X, input och antenn€r insändes. Som. komple'm ent till loggen skall bifogws en tablå av följande utseende

Länsbokstav
3,5 MHz

7 MRz

I I I I I I I
I I I I I I I

I rutorna under länsbokstäverna ifylles signalen på. den
station man haft förbindelse med på. ,r'esp. band. Har förbindelse erhåUits ,med me,r än en station på, samm'a band
och i samma län, ifyll'es endast den första förbindelsen.
Uppgift skall dessutom. lämnas om -antal-et genomförda
QSO samt antalet l<ont",ktade län per band.
'Loggarna insändes till SSA tävlingsledare SM7ID, Karl
O. Frid~n. Box 2005, KRLS'l'LANSTAD 2, senast den 25
sept. 1966.
örebro den 17 juni 1966.
Ka.rl O. Frld~n SM7ID/4.
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UKVred-.:

SM6BTT Lennart

Berg,

RIngduvevägen 68,
Skultorp

BItr. red.:

SM5FJ Bengt Brolin, Taborsbergsvägen H,
NorrköPing

~Iajomgängen

144 1ID1z
SM6CYZ
SMSAGM
SMSDTO
SMSCFS
SM50R
SM5CRO
SM5BEI
SM6CRK
SM5FJ
SM5DAV
SM5CJF
SLSZZK
SM3ANM
SMSDAN
SM5HG

229
106
IOS
9B
68
59
52
52
42
41
36
33
32
31
31

S~r5BMK

S2lfSAUS
S:l17CGT
SM7BUN
SMSBRS
432 ~IHz
SM5CPD
S~15DTO

SM5FJ

Lyssnare
144 111Hz
SM4-3107

26
Z3
23
IS
15

15
9
8

111

Kommentarer:
6CYZ
50R
SCRO
SBEI
6CRK
SBMK
7CGT
SBRS
5DTO
5CPD

Bra conds. hörde 5FJ 579.
Fin aktivitet .
Kör nu med 2 st 4 X 150A QRG 144 ,525.
Ganska goda conds, mera CW lämpligt tör DX.
Prem.lärtest QRG 144 ,100 .
Min QRG 144,25.
Hörde SBKr, SFJ och 5BQR.
Helt ny på 2 meter 20 W och ELFA-conv.
Körd" CPD på A3 432 MHz.
Fick URZCB på 432 MHz. Premiär UR-SM?

Varför har man tester på anlatörbanden? I
dagens läge då det knappt finns en vecka utan
en test är frågan kanske berättigad, eller också överdflödig. En del amatörer älskar tester
andra hatar varje tävlingsmoment i amatörtrafiken, andra åter och de utgör flertalet, är
tämligen likgiltiga för alla tester. För att vinna en test på KV-banden mäste man ha en
toppstation och vara förstklassig operatör
samt ha tur med conds. Jag träff1ade nyligen
W0NWX (ARRLs nyvalde president) , som år
1960 vann CW-delen av ARRL-testen. Bob berättade att han på 92 tinunar hade över 4.000
QSO, alltså mer än 40 per tinuna. Vem utom
en toppoperatör kan hålla den takten timma
efter timma? Att ens försöka besegra en sådan amatör är helt utsiktslöst. Man kan ,alltså slå fast att segraren i en internationell KVtest är att söka i en liten krets fantomer, vars
standard vi vanliga med aldrig så mycken
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träning inte kan nå upp till. stationen och
conds betyder mindre, dels utnyttj'ar alla topparna hög effekt, dels varierar inte KV-bandens conds så mycket som på UKV under en
begränsad tidsrymd.
Jag tycker därför 'a tt en UKV -test har en
annorlunda karaktär. Det finns fortfarande
plats för att prata några ord utom testooden,
att göra ett prov eller ,att hjälpa en nykomling med några råd, utan 'a tt segerchanserna
är borta. Stationsutrustningarna är ej heller
utbyggdJa till toppen, man kan alltid göra en
ny och större antenn, en bättre konverter eller förse sändaren med någon ny finess. Tycker man att allt är bra kan man ju prova ett
nytt och som man hoppas bättre QTH.
De sista åren har SM haft stora internationella framgångar i Region I-testen i september, sålunda vann SM7ZN/ 7 (opr. 7ZN och
6BTT) år 1964 och SM7BZX/7 (opr. 7BZX och
7BCX blev tvåa både år 1964 och 1965.
Bägge stationerna utnyttjar 500 watt och fina mottagare (hembyggda) men antennerna
är ännu i normal storlek (10 över 10 element).
IDn avgörande orsak till framgångarna är att
de sökt sig till bra QTH, som ligger högt och
fritt åt de viktigaste riktningarna, men även
att aktiviteten i SM och OZ varit stor. 1964
hade 7ZN QSO med ca 45 SM och 45 OZ samt
5 LA och 8 DL. 7BZX hade båda åren mer än
100 QSO och förra året över 50 DJ, DL och
DM-stationer. För att vi 's kall kurum. håUa
våra positioner må.stJe alla SM-stationer vara
igång, ju fler som deltager ju roligare och
större chanser till ett bra resultat. Speciellt
SM l, 2, 3, 4 och 5 måste vara med. Det finns
ju många stationer i dessa distrikten, men
ännu är det få som kör från ett riktigt bra
test-QTH. Vågar man hoppas på en liten bättring i år?

REGLER FOR REGION l-TESTEN
Tid: 3/9 1800 GMT----4I9 1800 GMT.
Testklasser: 1. Fixed stations
144 MHz
2. Portable stations
144 MHz
3. Fixed stations
432 MHz
4. Portable stations
432 MHz
5. Fixed stations
1296 MHz
6. Portable stations
1296 MHz
Sändningstyper: Al, A3, A3a O'ch F3.
Test:Ineddelanden: RS eHer RST O'ch QSOnummer samt <QRA Lokator. Första <QSO
skall ha nununer 001. <QTH får utväxlas.
Poängberäkning: 1 poäng per km. Varje klass
tävlar för sig.
Loggar: Loggen skall ställas upp i följande
ordning: Datum, tid, call, sänd O'ch mottagen
code, avstånd i km, 'poäng. Egen QRA och
utrustning skall anges.
Loggen skall förses med följande förklaring:
I dec1are that this station was operated
strictly in accordance with the rules and
spirit of the oontestand I agree thai the
ruling of the O'rganizing society shall be final in all cases of dispube.
Date..... . ......
Signad ...... ...... . .
Logagrna skall sändas till SM6BTT i två exemplar senast den 18 september 1966.

WASM 144 Län AC

AKTIVITET

F örr a som maren begav sig - 2DHX, -2UD och undert ecknad iväg pil. en »2- m D X -pe dition» till T ä rna- fj ällen.

Från SM5CPD kOlInmer e n del trevliga nyheter, bland annat h a r Uno kört UR2CB på
432 MHz den 17/5. CPD fick 559 och 2CB peakade 589. Riggen utgörs av 24 ele antenn,
QQE OW40 tripplare, och xtal kOonverter med
AF139 i HF-steget. Tripplaren körs med 45
watt input och ger ca 10 watt ut. övriga stns
som CPD brukar köra på 432 är 5DTO, 5FJ,
5CRO, 5LE, '5 CNL, 5CJF. Försök med 2DXH
och 3AKW pågår. På 144 har CPD haft en del
meteorscatterförsök med G3CCH och Y07VS.
Slutligen skriver han att en 1296 MHz konverter är under byggande. Kanske 6BTT kan få
en mOotstation på det bandet. Det är 5 år sedan jag byggde min konverter. HI.

Utrus tn ingen på RX -sidan var en ELFA-kon v ertcr men
A F139 före och TX input v a r ca 10 W frän en h a n ddri -

ven gener ator. Antennen var en 6 över 6 el. 2 m över
b a cken . Vi valde u t en kn alle pil. 1200 m. ö.h . , b estämde
sked med g r abbarna i U meä (35 mll) och t r ask a d e iväg.
V ä l u ppe tog de t dnte l ä n g stund att f å f a rt på grejorna och till vår st ora häpn ad fick vi om g ående i n f 'b signaler. Två Q SO a vverkades innan vi på grund a v tids-

brist v a r tvungna att 'b ryta stationen. Motstati cmern a'S
utrustn i ng var c:a 100 W <>ch 20 el.
Det lyckade försöket gav em ellertid blodad tand och
vi tänk,er därför göra om det denna sommrur med b ä ttre
fö ru tsät tn i n g ar. Vi komm er att b ege os s till en to p p med
h öjden 1.792 m.ö. h . RX b lir densa m ma m en TX blir på

c:'a 75 W och anten ne n blir en 40 -el. c:a 10 m . ö ver ba cken .
TX- ens k raft f örsörjnnig b lir de t stör s t a problemet . Vi
h a r påb örj a t ett projek t, m en om n ägon s,k u lle h a en

ben si ndriv en gene rator t ill u tlåni ng eller till s a lu , vore

III

v i tack samma a t t f ä v eta ID'er om d en. T idpunkten är
p reliminärt sa t t t ill 17- 24 juli. De som vill h a närm a re
u pplys nin g a r b ör insända namn och adre ss till SM2DXH,
Kurt Lundstr öm, B ox 51 68 A , VÄS TERHISKE.
Om r esultat ·e! b lir lyckat , ko mmer v i tr oli g en att göra
om försöket frän BD län nästa sommar.

MIN QUAD

SlII2BJS

REGION l-MOTET I OPATIJA
Det är inte mer än 5 dagar sedan jag kom
hem från konferensen, och en utförlig rapport
kommer i näsba nummer av QTC. Jag vill dock
nämna att det tyska satellitprojektet under
ledning av DJ4ZC närmar sig sin fullbordan
och med Ute tur kan translatorn komm,a upp
i september, men räknar vi med att den kommer under sista kvartalet är vi på säkra sidan. De grupper och 'e nskilda som har planer
för speciell aktivitet ombedes meddela
SM6BTT så att nyheter kan sändas direkt när
den kOommer upp. Translatorn tar emot signaler på 144.100 ± 40 kHz och sänder på 145,900
± 40 kHz. Region I stöder projektet med bidvag li'lrsom under 1967 och 1969. Vi diskutevade även en bandplan för 144--146, som i
princip innebär a tt vissa delar avdelas för enbart CW, och fyrar och för sändning från satelliter (och ballonger) .
Det beslöts vidare att QSO via satelliter
skall räknas i en särskHd klass, och att DXrecord och diplom skall inrätt as.

MOONBOUNCE
Via 7AED har ja g f å tt en del informa tion
försöken på 144 MHz mella n W A6LET och
VK3ATN. Ännu h a r inget QSO ägt rum men
signaler har hörts. Intressant a tt notera är att
VK3ATN endast ·a nvänder 150 watt inpt. Hans
antenner är 50 vå glängders rombikla r av olika
typer.
0IIn

Quad-antennen är väl vid det här laget så
pass välkänd att någon närmare presentati()il1
får anses överflödig. Då däremot quaden förekOlInmer i ett antal vartanter beträffande
både mekaniskt utförande och matningssystern, kan det V1ara rätt marigt fÖT quad-

---~SlAG

AV

STÅL ROR 70 Mt-'

NYLONUI-.;A

entusiasten ,a tt välja den typ som passar just
hOonom bäst. En variant som väl får anses SOom
både billig och lättbyggd samt därtill utmärker sig för god mekanisk stabilitet, är den
s.k bOomiösa quaden, viTh:en även mycket lätt
kan byggas som multiband~ntenn. »Min
quad» är en monoband-typ för 14 MHz, spacing har valts till cirka 3 m fÖTatt matrtingsimpedansen skall stämma mot 75 ohm twin-

BALLONGFORSOK
Både från Tys kland och Danma rk har 144
MHz translatorer sänts upp i slutet av maj.
7ZN hade kOontakt med två DL, liksom 7BCX.
Även 7AED körde någ r a QSO:n. Från PA0
!'apporteras både 7BCX och 7AED med goda
signaler. Hörde någon längre norrut i SM något via ballOongtl'anslatorerna? Den tyska var
uppe den 29/5 och den danska den 30/5.

leed som feeder_ För övrigt bör skisserna kunna tala för sig själva, varför jag SOlIn avslutning påminner om att antenn-experiment är
en mycket kul och intressant sOommarsysselsättning.
SM5AHF
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äujakt
Rävred. : Torbjörn Jansson, Plåtslagarv • 6, Bromma.

Den 5 jund. jagade stockholmarna räv i trakten av Fittja. BlI armngerade 'Och niD man
delt'Og varav några nya. AKF vann följd lav
AlO 'Och CXD. Banlängden blev 'Omkring '5 km,
'Och de nya SM-rävstationerna fungerade utmärkt.
I avdelningen »Rättelser till rävsaxbeskrivningen i QTC 5-65» publicerar vi denna gång
följande, 'Och för enkelhetens skull 1:ias även
tidigare påpekanden med.
Sid. 126, skissen över ink'Opplingen av 'Omkopplarna. Den mellersta Dmk'Opplaren är i
Jlig. ansluten till (uppifrån 'Och neråt) A, B, C,
D. Skall vara A, C, B, D.
Sid. '123, k'Omponentplaceringsritningen. Det
finns två C15 men ingen C 17. Den vänstra
k'Ondensatorn mellan T 3 och T 6 ,skall vaI'a
C 17.
Sid. 126, sammansättningsritningen. K'Ompasstödet skall sitta åt vänster i fig. i stället
för åt höger. Dvs. plåten B skall bockas åt andra hållet.

(Håll rätt på trådändarna genDm att märka
dem på något sätt) . Börja därefter med motsvarande punktmarkeraJde tamp på L 7 'Och
linda på 6 varv i samma lindningsriktning som
L 6.
H'Oppas att denna följetong är slut nu. Över
till höstens evenemang.
Det är kanske så här mitt i s'Ommaren mindre trevligt att bli påmind om denna mörkrets, förruttnelsens 'Och förintelsens tid, men
denna gång gäller det en så pass trevlig sak
som räv-SM 'Och d:'O -NM. Tidpunkten närmar
sig, inte minst för arrangörerna, 'Och vi har
redan fått in flera anmälningar. Hur man anmäler sig står i de två föregående QTC 'Och
även Ii detta. Vi h'Oppas på st'Ort deltagande
'Och ska göra vad vi kan för 'a tt 'å stadk'Omma
en trivsam tävling. Vi måste d'OCk ha alla anmälningar senast den 29 augusti. Detta t'Orde
vara sista påminnelsen för dem 's om inte ly's snar på buUen.
Har du en gammal rävsax liggande hemma
till ingen nytta? Då är följande rader något
för dig, förutsatt att du inte tänker börja använda den igen.
Det föreligger ett beh'Ov av färdigbyggda begagnade saxar. Folk s'Om vill pröva på rävjakt
till en början inte investera alltför mycket pengar i en ny sax, innan de riktigt vet,
vad de ger sig in på, utan man vill först låna
eller eventeuellt köpa en billig begagnad sax.
Om du alltså är villig att överlåta eller låna
ut din sax till bättre behövande, ber vi dig
k'Ontakta SM5CBD, Lennart Lerhammar, Kulstötarvägen 50, Enskede tel. 08}48 53 70. Observera dock att CBD inte köper upp gamla saxar
utan endast förmedlar köp eller lån.
En bidragande 'Orsak till beh'Ovet av färdiga
sa.xar är även bristen på en bra byggsats.
Elfas gamla ärevördiga f'Olksax är slutsåld för
länge sedan, 'Och någon fullg'Od ersättare har
inte dykt upp. Ett par bygbeskrivninar har
före'Ommit i Radio 'Och Television resp. QTC.
Nu lär det 'Också vara näg'Onting i byggsatsväg på gång in'Om en inte alltför avlägsen
framtid. Låt oss alltså hopas på »F'Olksaxen
1600».
Trevlig sommar!

vill

SHQ
Det har varit distriktsmästers kap i rävjakt i
SM7. Segrare blev SM7QY, ett bekant namn i
rävsamml1:nhang sedan många, många år tillbaka. Slå upp sidan 172 och läs mer om distriktsmötet och tävlingen.

SHQ gör uppehåll i utsändningarna 24/61/8 kl. 08'30 1966. Dessut'Om instäns kvällssändningarna under juni 'Och augusti.

· 'KOM I HAG:
Vid spollindningen gäller följande: Sp'Olf'Ormama har två sektiDner. L 3, L 4 'Och L 5 fördelas jämnt, dvs. h:alva varvtalet i varje sekti'On. L 2 lindas utanpå L 3, L 6 'Och L 7 i var
sin sekti'On utanpå L 5. Lindningsriktningarna
på L 6 'Och L 7 tycks ha vållat osäkerhet på
somliga håll. Börja med den punktmarkerade
ändan på exempelvis L 6 och linda på 2 varv.
168

YDDINGEL.il.GRET
2-10 JULI
TRANSTRANDSLAGRET
10-17 JULI

NORDKALOTTEXPEDITION
Svenska Scoutförbundet arrangerar under
SOIllI'ama 196'6 och 1967 ~n expedition till
Nordkalotten. Delta~rna - seniorscouter kommer att syssla med olika uppgifter av vetenskaplig karaktär bland annat kommer en
amatörmdiostation att vara igång med signalen SM2XA,ILAjY. Operatör blir SM5DBF. Det
blir ESB och GW på alla amatörband med en
TR3 : a som ELFA lånat ut.
Vi kommer att vara igång från och med den
15 juli till och med 29 juli ± cirka 1 dag. QTH
blir Finnmarka i Norge vilk~t är lika med
långa sträckor till närmaste civilisation. Vi
skulle därför känna oss trygga om någon ville
köra sked med oss. Förslagsvis någon SM2: a
på 80 m~ter. KontJakta iså fall mig så snabbt
som möjligt. Tfn 0490~1'16 90 eller 0490-162 19.
Naturligtvis är det roligt om så många som
möjligt QSO~r oss.
Reginelundsgatan 9, Västervik
SMSDBF, Lars Rosengren

CCIR -

LA11TU

CCIR-konferensen i Oslo ges god service till
deltagarna. NRRL har fMt tillstånd -a tt upprätta en konferensstation med signalen
LA 11 TU. Där kommer deltagarna att kunna
kontakta sina respektive hemorter alldenstund
Third Party Traffic är tillåten.
Stationen finns alltså i Oslo och under adress Universitetsgatan 2. Alla önskas välkomna att göra ett besök och titta på anläggningen.
Det är öppet varje dag under tiden 22 juni22 juli mellan klockian 1'800---2300 GMT. Två
stationer, en på CW och en på SSB, körs på
kortvågsbanden medan en station är igång på
144 MHz med CW och AM. EttspecieHt IQ SLkort kommer att sändas ut till lalla som kontaktar LAlITU.
NRRL/ LA4ND

FLASH !I!
From Juli
Sweden have
divided in to
and SM0.
SM0 is the
holm.

the 1th the distrikts in
been changed. SM is now
eight distrikts, SM1-SM7

Inbjudan till NM och SM
i rävjakt 1966
På uppdmg 'av SSA har Stockholms Rävjägare nöjet 'a tt inbjuda till nord~ska och svenska mästerskap i rävjakt den 10 och 11 september 1966.
Avgifter
Anmälningsavgift 10:- per deltagare betJalas i samband med anmälan enl. nedan. Förläggningen beräknas kosta 7 :-, hyra av lakan 2 :-, nattmål 3:- och frukost 4:- (preliminära siffror).
Program
Fullständigt progvam med alla nödvändiga
upplysningar kommer att tillsändas alla anmälda ,s enast en vecka före tävlingen.
Anmälan
sker genom insättande av anmälningsavgiften
10:- på postgirokonto 291349, Bo Lindell,
Lidingö 3.
I anmälan skall anges: NiMlUl, ev. call, adress, klubb samt ålder den 1 juli 1966. Ange
också vilkia måltider som önskas. Anmälru1
skall ha kommit armngörema tillhanda senast
den 29 augusti 1966. Anmälningsavgiften återbetalas ej om anmäld deltagare uteblir.
Upplysningar
Torbjörn Jansson, SM.5BZR
Plåtslagarv. 6, 1 tr
Bromma
Tel.: 08/ 26 38 83
Bo Lindell, SM:5AKF
Pyrolavägen 22, 9 tr
Lidingö 3
Tel.: 08/7166 32 44
Välkomna AKFjBZR

Town and county of Stock-

Den första juli ändras distriktsindelningen i Sverige. Landet indelas nu i åtta distrikt vilka följer länsgränserna.
Det åttonde distriktet omfatJtas av
Stockholms stad och län, som erhållit
distriktssiffran noll.

I ETT BREV
I ett brev har VIi. snappat upp W1AKY : s
högst privata lista över FONI-kontakter med
olika SM-distrikit.
SM1 6, 8M2 9, SM3 29.
SM4 25, SM5 141, SM6 46.
SM7 34. Summa 290 kontakter.
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Transistormottagare för
banden 80, 40 och 20 meter
Av SM5FT, Gunnar Mejenby,
Järntorgsgatan 4 A, Arboga.
Ur Funkschau nr 21-1965.

Enligt kopplingsschemat består mottagaren
först av ett HF-steg, som avstämmes separat
med en miniatyr-vridkondensator på 500 pF.
Antennspolen L1-L2 är gemensam för alla tre
banden och fordrar alltså ingen omkoppling.
Hela mottagaren kan byggas i en ganska liten
standardlåda och lätt medtagas i bilen och anslutas till bilantennen med gott resultat. Ingångskretsen är så pass bred, att den endast
behöver avstämmas vid bandbyte. Antennen
kopplas induktivt till L2, och för bättre selektivitet och 'a npassning är basen på T1 nedtappad på L2 och kopplad via C1 (för likspänning på basen från R2).
Kollektorströmmen i Tl är beroende av basströmmen, och inställes med R2 till ungefär 1
mA (5 volts spänningsfall över R5 på 5 kohm) .

-------

Detektor T2 med variabel återkoppling

Den förstärkta HF-signalen kopplas via L3
till den avstämda detektorkretsen L4, som avstämmes med kondensatorn Od2 på 70 pF.
Plal'allellt med L4 ligger en trimkondensator
C 20 på 30 pF, och i 's erie med avstämningskondensatorn ligger en förkortningskondensator C3, C4 och C5, en för varje band, för lämplig bandspridning.
Signalen kopplas till basen på T2 via C6.
Vid en ganska bestämd basström i T2, som
inställes med potentiometern R7, sker diod-demodulering i emiUer-bas-dioden.
Aterkopplingsspolen L5 påverkar även likriktarverkan i T2. Om varvtalet i L5 står i
rätt förhållande till bas-förspänningen, så kan
arbetspunkten på T2 förskjutas med åter-
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MAlCHING AC SUPPLY
with speaker, phone jack.

MODEL U7-XC ..... .. . .
MODEL 230-XC
for 230 volts . . . ... . . . . .

DC MODULE

Converts AC supply
to 12 volts DC for portable or
emergency opera tion.

MODEL 14X .....

CRYSlAL
CALlBRAlOR
Kil . . . . .
SIDEBAND
SELEClOR
Kil . ... . .
Kits for Model 350
on ly. Model 400 in·
cludes these features.

MARS OSCILLATOR
5 fixed channels, pre-set and locked to any
frequency. May be used directly with Model
400 Transceiver or with Model 350 and
Model 22 adaptor.

MOD EL 405 . . - - - ........... .

r

YOUR SWAN DEALER

BO HELLSTROM, SM
BERGSHAMRA
Norrtal je 0176-61090
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kopplingspotentiometern Pl. Arbetar så T2
med hög negativ kollektorspänning, så stiger
förstärkningen och L5 åitermatar energi till
avstämningskretsen tillräckligt för att T2
skall svänga för CW -mottagning. Om däremot
PI inställes nära svängning ökar förstärkning
och selektivitet betydligt.
Spolarna L3, lA och L5 lindas åt samma
häll, och L3 inkopplas i motfas enligt schemat
(t. ex. alla lindningarnas begynnelseändar
nedåt och slutändar uppåt).
LF-signalen från detektorn kopplas via Dr 1
och C9 till basen på T3. HF-inneehållet i signalen stoppas därvid av drosseln och jordaJS
via C7.
LF -delens tre steg

LF-signalen från detektorn förstärkes först
i T3 och går sedan via LF-volymen P2 till basen på T4. Spänningsdelarna R13-R14 och
R17-R18 ger rätt bas-vilospänning och basström till T3 och T4. Samtliga LF~steg är motstånctskopplade. Volymkontrollen P2 inkopplas
med Cll och C12 för att den skall bli likspänningsfri och icke påverka T3:s och T4:s iiksträmsinställningar. I varje LF-,s tegs emitter
ligger ett motstånd för stI'Ömstabilisering, dessa 'a vkopplas för LF med el-lyt-kondensatorer
på 100 pF/ 3 V . Med R22 iIl!stä.lles maximal förstävkning i T5, som lämnar god signalstyrka
till en hörtelefon. Om man önskar driva en
högtalare, kan ett extra LF-steg inkopplas.
Hela mottagaren drives med ett 9 volts miniaJtyrbaUeri och utgångs effekten är 400 mW.
Omkoppling till olika band kan lämpligen ske
med ett tryckknappssystem med f yva knappar, varvid en användes som strömbrytare.
Silkedjorna R21-C13 och R12-C8 är avkopplingsfilter för 'a tt förhindra. åtel"koppling
mellan de olika stegen. Mottagaren kan byggas på en PC-platta eller pertinaxplatta enligt
skiss, och denna skruvas sedan fjast på en
chassieram med batterihällare och uttag för
antenn och hörtelefon. Alltsammans monteras
sedan på en from med skala och manöverrattar.

Spoltabell till mottagaren.
Förkrets

L1 4 Vlarv CUL dirun 0,8 m m
L2 9 va rv CuL diam 0,8 mm

4 jl H

Detektor

80 mtr
40 mtr
20 mtr

L3 12
lA 48
L5 16
L6 5
L7 18
L8 9
L9 3
L10 5
Lll 7

varv
va rv
varv
varv
varv
varv
varv
varv
varv

CuL
CuL
CuL
CuL
CuL
CuL

CuL
CuL
CuL

dia m
dia m
d ia m
dia m
dia m
dia m
diam
diam
dia m

0,5 mm
0,5 mm 27 l,H
0,5 mm
0,8 mm
0,8 mm 8 p H
0,8 mm
0,8 mm
uH
0,8 mm 2,5
0,8 mm

i/H

" ADRESSTICKER"

t
•

Lars Forsberg, S~f5BDS
Vasavägen 75
Jakob_berg, S WfH)EN

En praktisk och personlig
gummerad klisterlapp av postpapper med
svart påtryck av namn, anropssignal och
adress intill SSA-emblemet. Format 13 X 40
mm.
Vi hams har ju stor korrespondens och
-stickern- är främst avsedd att användas
för att ange avsändare, men Du kan givetvis också med fördel klistra den på Ditt
QSL-kort om Du ändrat adress, märka Dina
prylar med den etc.
Pris för sats om 500 ex. (levereras i 5
block om 100 ex.) kronor 13 :20 ink!. oms
och porto.
Vid beställning, som Du gör hos SSA
Försäljningsdetaljen, Enskede 7, genom att
insätta beloppet kr. 13 :20 på postgiro
52277, skall namn, signal och adress, som
önskas påtryckta, tydligt uppges.
Leveranstiden är beroende av antalet anmälningar, då leverantören endast tar beställningar om minst 30 poster i taget. Vi
ber därför om överseende med eventuella
oregelbundna leveranstider.
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Foto: SM7QY
Söndagen den 22 maj höns SM7 -ornas vårmöte i Växjö, ett 60-tal amatörer och 20 damer hade mött upp. På programmet stod för
förs!la gången i DM i rävjakt, till dettJa vill
jag återkomma längre fram. Under tiden rävjakten pågick anlände fler och ner av våra
vänner, eftersom många av dessa icke träfrats på flera år blev det ett livligt handskakande och efter vad jag kunde se saknades
icke samtalsämnen.
I bottenvåningen av den trevliga Försvarsgården h a de Bejoken Import dukat upp det
bästa a v vad det stora landet i väster kan
framställa av sändare, mottagare, tranceivrar
och amatörprylar.
- A YB hade varit vänlig låna oss sin HT37
-75S1 och Telestyrelsen bidrog med signalen
SM7XA, många 'QSO kördes under dagens
lopp och bl. a. kördes Bullen för första gången från Växjö.
Loppmarknaden ersattes med auktion, och
till auktionsropare utsågs - 7BNL. mas's or av
prylar sålde·s för en spottstyver, eller vad sägs
om 70 kr. för ett nätaggregat på 2400 volt och
1,4 amp. uppbyggt med kiseldidoer i liten
snygg låda, eller 20 kr. för 36 kiseldioder 600
v . piv.+36 st. 2 watts motstånd. TrotJs BNL:s
framstående egenskaper som auktionsropare
gick det ganska trögt med buden. Var har alla
hembyggare tagit vägen?
Efter auktionen var det tid för dagens gäst
SM6UG att hålla föredrag, Per'!Ebbe ritade
och berättade om vågutbredning, antenner,
antennanpassning samt berörde även TVI-problemet, ett uppskattat föredrag och tydligen
ämnen som intresserar de flesta hams.
Under tiden auktion och föredrag pågick
åkte damerna med ciceron på en rundtur och
besåg 's tadens sevärdheter.
Efter det en god vårmiddag intagits (kyckling) på Domus förrättades prisutdelning

HAR DU ANMAL T DIG
TILL SM OCH NM
- DET AR HOG TID 172

rävjakten, segrare och distriktsmästare blev
SM7QY.
l:a pris SM7QY: två tranceivrar för 10-mtrs.bandet, skänkta av Elfa Radio & Television.
2:a pris SM7CAC: byggsats till nätaggregat
för tranceiver, skänkt av Eksjö Radioklubb.
3:e pris SM7BUN: två st. 6146B, skänkta av
Firma Tele-Maths.
4:e pris SM7DKN: byggsats till instrument,
skänkt av Schlumberger Svenska AB.
På grund av det låga deltagareantalet kommer 2 priser som skänkts av Bejoken Import
att utdelas vid någon annan tävling under året.

I Växjöamatörernas lotteri drog SM7DKN
vinstlotten och erhöll kiseldioder till ett värde
av 100 kr. Vinsten hade skänkts av 'Firma
Semi.
Ett rör 813 utdelades till den som kommit
längst ifrån, priset gick utan reservation till
WN6NDM.
Efter prisutdelningen vidtog mötesförhandlingar, rävjakten diskuterades, man enades
om att fortsätta med lokala tävlingar, att anordna demonstrationsrävjakter för skolungdom samt hoppades man .a tt en bra transistoriserad rävsax snart kommer ut i marknaden.

Mina egna synpunkter på rävjakten och vårt
första DM är att när man vet att det finns
cirka 30 rävsaxinnehavare inom distriktet och
endast 6 ställer upp i en tävling där vinster
till ett värde av cirka 1000 kronor står på
spel, då tycker jag att botten är nådd, annars
borde rävjakt vara en lämplig avkoppling till
allt stillasittande framför radiostationerna
därhemma. Ryck upp er grabbar!
- BNL redogjorde därefter för »Bullen»
och önskade flera bidrag till densamma.
- QY redogjorde för QSL-distributionen inom distriktet, på grund av de höjda portokostnaderna kommer numeraQSL att utsän_
das när vikten uppgår till 125 eller 300 gram.
- 7TE informerade om Yddingelägret, vad
sägs om helinackordering för 12 kronor per
dygn. ,S eQTC nummer 4.

Förslag förelåg om ytterligare ett meeting
per år, detta skulle i så fall förläggas till hösten, slutet av september ansågs som lämplig
tidpunkt.
Ett hjärtligt tack till ararngörerna Vå xjö
Radioklubb och samtliga som bidragit med
priser till rävjakten och lotteriet.
AlA

EN RÄVAKTIG HISTORIA
- Pappa, varför har du så svårt att hitta rävarna. frå gade min snä Ha son.
- Tyst!
- Den här boken har ja g fått låna av fröken .
- Jaså. V,a d heter den?
- Hembygdens växter och djur.
- Den står det väl mycket kul i.
- Jadå. Här finns ett helt stycke om räven.
Det står att man bör h å lla 'e fter honom, men
han får a bsolut inte utrotas. Är det därför du
aldrig t a r ana rävarna när du jagar räv?
- Tyst! Jag försöker klippa till QTC.
- Pappa!
-- Jaaaaa . . .
- Klipp inte ,t ill för hårt va'.
Varpå barnet hastigt avlägsnade s ig. Frökens bok blev kvar på skrivbordet. I största
hemlighet lyckades jag saxa följande fiak,t a.
1. Räven förekommer i hela Sverige.
2. Han är gråakUgt rödgul till färgen.
S. Lyan har han i ett stenrös ·e ller i en jordhåla. Ofta med flera ingångar.
4. Räven gör ibland besök i hönsgårdarna,
f'a st det sker inte så ofta, som man tror.
5. Om det blir fö·r mycket rävar k'a n det bli
besvärligt i skogen.
Med dessa fakta i färskt minne bör det inte
vara någon konst aJtt hitta micklarna på nästa
rävjakt. BaI1a nu inte rävarna hinner läsa
detta innan SM och NM i september. CRD

MANADSTESTER NA

Gl:ädjande nog har våra vädjanden om priser till Månadstesterna givtt ett riktigt gott
resultat den 's enaste tiden. Visserligen har vi
väl tyckt oss förstå ,a tt testdelrtagarna inte
tävlar enbart för prisernru; skull, men vi kan
väl också säga, att Testvrån tycker det är
trevligt aJtt dela ut priser till vinnarna.
Januari foni-MT vanns av SM5CHH och priset harskänikts av Sbockholms Radioamatörer. SM4DRD, som är mycket flitig ,t estdeltagare, vann Ek,sjöamatörernas smycke för sin
insats i februaritesten. Fonitest:en i mars
vanns av SM5ATN och hans pris består aven
mycket vacker sk'e d i ,t enn, skänkt av Gotlands Radioklubb. Apriltesben vanns av
SM4DRD och han fåren replik av en gammrul
skå.nsk brunn, skänkt av Kristianstads Sändareamatörer. Vinnaren av fonitesten i maj får
en kopåa av »Sveriges noroligaste runsten».
Origiinalet står på Frösön och priset har
skänkts av östeI1sunds Sälldaramatörer. Samma månads CW-testvinnare kommer rutt få en
t1revlig modell av 'en gammal trebent järngryta, och det priset har SM3BFV fätt som gåva

Bilden visar en del 'a v prisern'a. Man ser en
»jämtälg», runstenen, tennsikeden från Gotland, grytan från Iggesunds Bruk ,tillsammans
med samma givares rusk fat i keramik, ja, t.o.m.
en rakappamt.

av Iggesunds Bruk AB. Broa initiativ av
- BFV.
Det är alltså en hel del smått och gott och
det finns ytterligare några priser som framgår av fotografiet. Det ka n även tänkas att
Testvrån kommer med 'e tt litet överraskningspris för »största aktivitet» i CW - resp. foniteste,r na.
Så får vi tacka alla goda givare och gratulera ,a lla goda vinnare till de firua priserna.
Och slutligen hoppas vi 'att övriga läsare vill
vidmakthålla iden genom att undersöka om de
kan skänka någon liten sak som kan tilldelas
vin.ruarn'a i höstens tester. Adressen till Testvrån är Box 78, Gävle.
SM3WB
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FL-B-rättelser och tillägg till filterartikel i QTC nr 5/66 sid. 110
Rättelser
1) Fig. 2: De två kopplingskondensatorerna
på 0,1 pF skall vara 1 /IF.
2) Fig. 5: Står OOXYZ på alla kondensatorer; skall vara O,OXYZ.
3) Sid. 111, rad 8 nerifrån. Står: De totalt
fyra . . . ; skall vara: de totalt tre . ..
Tillägg
Många har skrivit och bett om förtydliganden på några punkter, varför jag här tar upp
dessa till ytterligare diskussion.
1) Angående peakfiltret. I artikeln står att
peakfiltret används utan modifikation. Den
kondensator C som finns i vissa FL5-F resp.
FL8-filter måste dock avlägsnas!
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Behålles kondensatorn C fås det ursprungliga filtret avsett för lågohmig drivning och
oändligt hög belasrtningsimpedans. Resonansfrekvensen blir även nominellt något lägre;
1020 Hz. Detta beror på att de två armarna i
T-länken då inte är symmetriska.
Förutom C, behöver dock ingen -av de övriga
kondensatorerna (C l och C 2 ) bytas ut. Förf.
mätte för säkerhets skull upp dem i brygga
för alla de fyra FL5-F-burk'a rna, och det visade sig iate avvika m er än 2 % från de i fig.
6 angivna värdena.
2) Angående toleransen. Toleransen 2 %
har även hållits vad gäller alla andra filterkomponenter. Gör man sig besväret att bygga
denna relativt subtila filterenhet, bör man
inte tolerera större avvikelser, med risk -att
man då försämrar filteregenskaperna avsevärt.
Kondensatorerna i filtren bör vara högkvalitativa papperskondensatorer. Personligen använde förf. Rifas MP-kondensatorer. (MP =
metalliserat papper).
3) Inkoppling i mottagarens LF-kedja.
Har man inte en transistoriserad mottagare,
IDan man inte utan vidare stoppa in filterenheten i mottagarens LF-kedja, utan impedansomsättl1lingstransformatorer. En billigare lösning är aJtt ha ett ingångssteg med hög ingångsimpedans före filterenheten.

Bryt upp tilldelningen till mottagarens LFvoylmkontroll (vanligen 500k-lM pm.), och
stoppa in filterenheten där!
I det fall man använder talfrekvensfiltret i
mikrofonförstärkaren, kan en högohmig mikrofon direkt anslutas till ingången ovan. Eventuella kompressorer, klippsteg kopplas naturligtvis in mellan ingångssteget och själva
filterenheten. På utgången av filterenheten
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bör man dock ha en step-up-transformator,
enär man annars får dåligt signalbrusförhålland på grund av den lågohmiga drivningen
för den ordinarie mikrofonförstärkaren.
4) Angående matningsspänningen. Matningsspänningen skall vara 9 volt. Den är relativt kritisk; får inte transistorerna exakt
rätt arbetspunkt blir in- och utgångsimpedanserna till filtersektionerna felaktiga, med
mIssanpassning och sämre dämpningskurvor
som följd. Förf. använder därför ett stabiliserat nätaggregat.

~]11;]1J~" :"
Utspänningen är konstant 9 volt, oberoende
av belastning 0'--100mA, och oberoende av
smärre nätspänningsvariationer. Den ostabiliserade spänningen fås i detta fall från en s.k.
baJtterieliminator. (N ewmarket PC102; 17: 50).
5) Ett sista tips. Den som vill ha en komplett audio-filter-förstärkare, kan efter filtret
koppla in något av de utomordentligt trevliga
små slutsteg, som finns att inhandla på marknaden. Förf. ,a nvänder sig av Newmarket miniförstärkare PC-3
(fysiska dimensioner:
62X35X20 mm), som ger 0,4 watt uteffekt i
en 15 ohms högtalare. (PC-3 kostar 28:-).
Fotnot: Newmarket komponenter försäljes av
Forslid & Co AB.
SM5AEG

SRA FIELDDAY
lördag-söndag 27-2B augusti
PA VACKRA LIDA
Avspark lördag klockan 09.00 med antenner
och radio.
Klockan 19.00 SSB DIN NER.
Söndag stor familjedag med radio YL XYL HARMONICS. Härlig natur, bad
(bastu), hästar, rävjakt, uppmjukning för SM
10/ 9, loppmarknad m.m.
Ring eller säg till
SM5AM, 076&/ 522 65, SM5AXQ, 757 5~ 30,
SM5ATN, 332214, SM5LK, 298839, SM5ATC,
764 98 25 att Du kommer till middagen eller
hela veckändan till låga Lida-priser.
Vi ses på Lida.
73 de SM5AM

Inom SM2 har en gammal klubb återuppstått efter en hel del födslovåndor. Luleå. Radioklubb har börjat sin verksamhet. Det skall
allra först poängteras att ledningen för klubben inte på något sätt äro drivna klubbmänniskor utan i ordets rätta bemärkelse amatörer.

Drivfjädern har varit 'a tt skapa ett gemensamt forum, där yngre och oerfarna medlemmar skulle kunna få lärdom och hjälp, där
gamla och skickliga kämpar skulle dela med
sig av sin erfarenhet.
Vi gingo till verket med entusia;sm. Vi trodde i vår enfald 'a tt fler kände behovet 'a ven
sådan gemenskap.
V'i sst fanns det. Ungdomar ,s om trodde att
de \Skulle få chansen till självupplevd kunskap.
Många sådana.
Men de erfarna, de som skulle knyta samman generationerna, som skulle lära ut konsten att vara hjälpsam, att experimentera, att
göra ordet radioamatör till ett hedersmärke,
ett adeLsmärke - hur reagerade de?
Vi fick höra: jag har inget att hämta i en
sån klubb! Den där klubben håller inte länge!
Under avlyssning på banden fick vi till och
med höra att klubben höll på att somna in!
Det är dock fel. Vi tror på förgreningsveI'ksamheten. Vi tror att om alla hjälps åt skulle
Luleå Radioklubb kunna göra mycket nytta
inom SM2.
Vi kämpa med svårigheter. Ingen fast lokal,
ingen erfarenhet - varken av föreningsarbete
eller teknik - men vi lever.
Medlemmar i klubben har bildat en FROkrets och i FRO-regi pågår en CW-kurs med
12 deltagare och fler kommer.
Men vi behöver er - alla erfarna sändaramatörer - som stöd bakom ryggen, som vägvisare på den knaggliga vägen till A-certet.
Ni gamla A-amatörer ha kanske »inget 'a tt
hämta» i klubben men desto mera:ttge. SA
att klubben »håller länge».

SM2DAR

KANSKE EN BILAGA
SM7 AED skrev i iQ TC nr 11 förra året att
tekniska artiklar var att föredra framför inslag av typ SLaskspalten. yttrandet anser jag
V'ittna om den övertro på det tekniska som är
så vanlig i radioamatörkretsar. Man tror gärna att endast sådant material ·s om höjer den
tekniskta nivån hos amatörerna har berättigande ,i en tidning ,s om QTC. J a, stundom får man
t .o.m. höra att det enda som kan rädda amatörrörelserus framtid är vårt engagemang i de
senaste vetenskapliga rönen inom elektroniken.
Meningarna om Slaskspalten må vara delade och visst förekom där ett och annat som
gärna kunde strukits, men väsentligt är, tycker jag, att där togs upp en hel del företeeLser
som tålde att kritiseras. Just detta tycker jag
var värdefullt och vännen AED måste väl
medge, att det finns mycket som inte är som
det bör vara inom amatörrörelsen, både här
hemma och internationellt sett i dagens läge.
Jag tycker det är alldeles för lite debatt i
QTC. Vi serveras 70 cm, Oscar och RTTY på
löpande band, och inget ont !i det, om det ba.r:a
fanns lite motvikt någonstans - vissa nummer 'av QTC är en aning för speciella för genomsnittsamatören. Ja, sucklar red., hur skall
jag få plats med debattinlägg, när vi inte får
tillräckligt utrymme för de tekniska artiklar-

na? Medges att diskussioner i tidningen är utrymmeskrävande, men kunde man inte tänka
sig en stencilerad bilaga där sådant kunde ha
sin plats, gärna tillsammans med »Nya signaler» och »Adre8S- och signaländringar», vilka
dels har begränsat aktualitetsvärde, dels kan
bli mera till nytta i bilagorna, så att man kan
ha dem tillsammans med Verkets lista. Jag
vill gärna tro, att debatter om stödet av amatörradion i utvecklingsländerna, hur man gör
reklam för vår hobby, vad vi ska göra mot inkräktarna på våra band och trafiktekniska
frågor (tänk på nybörjarna!) är minst lika
väsentliga som ökad aktivitet på 432 MHz eller alla Oscar-experiment. De synpunkter s:om
kommer fram ur 's ådana debatter kan ge vår
styrelse och våra representanter vid kommande våglängdskonferenser nya ,a spekter på problemen. Att synpunkter finns kan man höra
på banden men de ofta goda ideer som
kommer fram i QSO-n förs ju inte så ofta vidare, vilket skulle ske om de kom i tryck.
Många vet med sig att QTC-s utrymme är
starkt begränsat och redovisar därför inte sina
åsikter, andra drar sig på grund av (ofta inbillad) dålig stilistisk förmåga. Därför tror
jag på en bilaga till QTC - där debatt kunde
föras under mindre pretentiösa former.
Min beund1un för dem som går i bräschen
för nya, tekniska bättre trafiksätt och för dåligt beaktade frekvensband - likgiltigheten
hos Herr Medelham är stor och mycket tj1atande behövs - men är inte likgiltigheten för
frågan hur vi ska få fram en global förståelse
för vår hobby värre? För det är väl inte bara
Gus' och Don Millers rörels er vi ska bevaka?

SM4DXL

OM QSL-MÄRKENA
Så har då även SSA fått QSL-märken. Det
är endast att beklaga att SSA har tagit detta
steg för att utrota den svenska QSL-verksamheten.
Frimärken på QSL-korten kan nämligen endast resultera i att QSL-utförseln från Sverige minskar till ett minimum. Redan nu klagar många utländsIDa amatörer över att det är
svårt att få kort från SM, och det är ju lätt
att tänka mg vad som händer när varje QSL
kostar två öre extra att sIDicka.
De som inte har något större intreSlSe av
QSL-utbytet utan endast QSL: ar »därför att
andra vill ju ha QSL» kommer naturligtvis
helt att sluta. De flesta kommer antagligen
endast att sända sina QSL till stationer som
de vill ha kort från. Kvar blir endast ett litet
fåtal som QSL: ar till 100 procent. Sverige har
alltså fått ett ännu sämre rykte utomlands!
Utländska QSL-byråer kommer säkerligen
också att få en del nya medlemmar från Sverige. Även ISWL, som -CPD tycks hysa en
panisk rädsla för i QTC nr 5. För övrigt kan
det knappast anses förenligt med god publicistisk sed att i SSA: s officreUa ovgan varna
för medlemskap i en konkurrerande förening!
Att SSA för närV'arande genomgår en ekonomisk kris på grund av portohöjningarna
måste man givetvis ha förståelse för. Men har
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SSA verkligen undersökt alla möiligheter att
rationaLisera qSL-verksamheten? Tvärtom
har man ,stirrat sig blind på försLaget om frimärken, som vidare har ställts i utsikIt 'a tt endast vara temporärt. Några andra än förslagsställarna själva - om ens de - tror väl inte
att dessa frimärken kommer att försvinna.
Ett förslag som underhand ställts till årsmötet, gick ut på att SSA skulle underh'a ndla
med någon utländsk qSL-byrå, förs1lagsvis
ISWL, om man kunde få till stånd något avt.al om att den utländska qSL-byrån - som
har ett större underlag - skulle vidarebefordra korten. Några reella försök till sådana
underhandlingar har inte skett.
Den interna qSL-verksamheten skulle kunna I1ationaliseras genom att aHa underbyråer
avskaffades och alla qSL sändes ut av SSA i kuvert som bekostas och frankeras av QSLmottagaren. Den enskilde sändaramatören är

säkerligen piggare på att betala de inkommande qSL-korten i stäUet för de utgående.
Med effektiva arbetsmetoder bör detta inte
vara svårt att anordna.
Slutligen finns också den möjligheten att
SSA som ideell förening skulle kunna söka
statsanslag; 'e n utväg som nog vore värd att
pröva.
SM3CUS
Kommentarer till SM3CUS synpunkter

Det är naturligt att reagera mot prishöjningar. Särskilt kännbart är det just när det
höjs. För SSA : s del innebär den nya portosatsen en fyrdubbling av portokostnaden. Det rör
sig om över 10 % av vår årsbudget. Sådana
marginaler har vi inte - årsavgiften skall
inte vara högre än att verksamh'eten löper.
För den enskilde är problemet ändå inte lika
stort. Den som är intresserad av QSL har t. ex.
tryckt kort och bara den kostnaden ligger väl
sällan lägre än c: a 10 öre per kort. Här tillkommer nu 2 öre. En årsförbrukning på 1000
kort (antal utgående kort per medlem är i genomsnitt inte mer än 120!) belastas ,sålunda
med 20: - kr mer. Det är ändå inte så mycket.
Varför blir frimärkena då så billiga som 2
öre st? Jo helt enkelt därför att föreningen
u1:ifäst sig att ta fram resten av merkostnaden
genom rationaliseringar av verksamheten, alltså just det som eus efterlyser. Ett utgående
QSL-kort har tidigare kostat SSA c: a 4 öre.
I det ligger då porto-, expens- och lönekostnader SlUnt kostnaden för ett inkommande
korts distribution från kansli till mottagare. I
de fyra örena ryms alltså två kort, ett utgående och ett inkommande. De inkommande
måste ju i princip bekostas av de utgående
(eller vice versa). I fortsättningen kommer de
fyra örena att öka till närmare åtta. SSA:s
nettoinkomst på 'e tt QSL-märke är något mindre än 2 öre. Återstår alltså c :'a 2 öre, som
SSA kommer att ta fram på olika sätt. Medlemmarna och föreningen delar alltså kostnaderna ganska lika. Jag tycker att det är ganska rimligt.
Inom SSA arbetar en utredning fortf,a rande
med vägar att rationalisera verksamheten.
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Man angriper både porto- och lönekostnader
samt tänkbara inkomstförstärkningar. Den
studerar även samarbete med ,a ndm QSL-byråer.
I en del länder ser posten ännu genom fingmrna med trycIDsaksporto för QSL. Men det
är i flertalet fall en tidsfråga. Varje QSL-byrå
må.ste naturligtvis kompensera sig för 'sina
kostnader. Varken SSAeller enskilda medlemmar k'a n räkna med 'att få gratisservice av
främmande qSL-byråer. Det är inte realistiskt
att tro, att det skulle bli billigare att betaLa
avgift till främmande byrå plus brevporto dit
och i vissa full Mer än att betala 2-öringen
till SSA.
Flera länder ·a nvänder QSL-märken sedan
många år och det går bra. Om man 'ser på genomsnittsförbrukningen av kort (de 's om 's kickar mer ,ä n 120 kort åker redan nu snålskjuts
på övriga medlemmar, kom ihåg det!), så förstår man också, 'a tt någon form av debitering
ef1:Jer förbrukningens storlek måste vara rimlig. Frimärksmetooen är den enda rationella
lösningen 'a tt göra detta.
Frågan om statsanslag har varit uppe
många gånger. SSA har tidigare sökt statsanslag, men staten är av na:turliga 's käl mera
intresserad av 'a tt stödja FRO. Den som tror,
att de närmaste åren skulle vam gynnsam tid
att söka statsanslag, rekommenderas 'a tt läsa
»Reviderad finansplan», proposition nr 12'5 /
1966.
Genom IARU kommer UPU att 'b earbetas j
portofrågan. SSA:s utredare arbetar vidare
(om de inte ledsnar på grund av all negativ
kverulans). Men allt delJtJa slår ut först på sikt.
Vi betalar höjda porton sedan den 1 januari
i år. Den ,a kuta frågan är att ta fram pengar
nu i år för att qSL-tjänsten sk,all löpa. Det
är angeläget att denna information sprids.
SSA är tacksamt för alla nya uppslag att lö-sa problemen, men de bör helst vara både nya
och realistiska.
SM5AZO

QSL-MÄRKENA
Intet oIllt utan att det har något gott med
sig säger det gamla ordstävet. En synpunkt
på det höjda QSL-portot som vad jag förstår
inte har kommit fram i diskussionen är väl att
vi nu har lov att fyna all tillgänglig plats på
kortet med personliga kommentarer. Nägot
som kanske kan göra QSL-sändandet mera
meningsfyllt och bidraga till mera personliga
kontakter. Kanske större chans att få ett kort
från en åtråvärd ax-station med en mem personlig anmärkning på kortet?
SM7AYB

RÄVSAXAR!
Efter att ha suttit vid telefonen och »Swanem> åtskilliga timmar, trodde j.ag faktiskt att
jag skulle ha fått samman åt.minstone någon
rävsax till vår nybHdade radioklubb här i Kialix. Emellertid skall dessa rader icke vara nägon klagovisa ifrån SM2-land, utan fastmera
en liten »blänkare» omaJtt det finns en hel del

akbivitet häruppe i norr också, i synnerhet nu
när nätterna är lika ljusa som dagarna - varför inte förlägga en liten semester uppe vid
vårt läger i Gällivare, sorm ju pågår hel'a sommaren, jag tror icke Du skrull behöva ångra
dom dagarna - 2SU lämnar säkert alla upplysningar.
Dessa rader skrivs under en håltimme i skolan i vän1Jan på nya musikanter, innan skO'Iåret slutar för sommarledigheten, och vill bara i korthet nämna om att vi här i Kialix nu
har bildat en radioklubb med ett 20--25-tal
medlemmar, och att vi dessförinnan haft en
informationsutställning vid tre ,s@Hda skolenheter och därvid nått över tvåtusen ungdomar
här i vårt samhälle. Vi har velat ge en allmän
bild av »världens mest demokraUska hobby »
vad detta sedan kommer att ge för tillväxt inom SSA får fro.mtiden utvisa, men ska man
vinna något får man 'ta risken och våga misslyckas också. Vi har i varje fall gjort ett försök, och kan nämna att vi nu i samband med
friluftsdagar vid skolan och andra lämpliga
tillfällen skall anordna rävjakt och för detta
skulle vi vilja låna eller köpa några rävsaxar
till radioklubben så att vi sed'a n under vintern
kan bygga själva.
En telegrafikurs har hållits under gångna
vintern och återkommer till hösten. Tre möten har vi haft i vår lok1a l med gott fika till.
Nu räknar vi med att bi:lda en underavdelning
inom FRO och till hösten komma igång med
FRO-signal, egen station och klubblokal.
SM2SRT har sänts över Västerbottenkvarten och liknande pIaneras också över Norrbottens regionalradiO'. Mig veterligt finns det ffidioklubbar i Skellefteå, Luleå, Kiruna samt nu
också här i Kialix.
Tack SM5-3576 Bertil för Din artikel i 'QTC
nr 5. Låt oss alla hjälpas åt till »kontakt över
gränserna ... » och dela med oss av allt det
goda vi fått.
SM2CDS

BREV FRÄN OZ
TIL VORE AMATORKAMERATER
KelJ'enhavn i April 1966.
Den danske radioamaterorganisation EDR be-sluttede
kort fer ny tår at udmelde sig af Region l og udelukkende stette sig til IARU.
·Vi har 1 mange år wreret utilfredse med organt.sationens arbe,j dsform, og den ved det kommende made 1 Opalija varsli>de forh"jelse af medlemsbidraget og ansrettelse af en fast officer har bevirket, at Vi har ensket at
frigore os for rrekkevidden ,af kommende ekonomiske beslutninger på konferencen,
I dien runds,k rive!:se 'som IARU' s prresident Mr. Herbert Hoover har sendt samtlige Reglion 1 landes bestyrelser, udtrykker han SQ.ffi sin opfattelse', at arbejdet for bevarelsen af vore bänd skal foregå i vore egne landes
p & T'er og pil. sil. tidl'igt et tidspunkt som muligt. Vi
k:an vIidere tilslutt'e os hans udtalelser i sammie skrivelse,
hvor det hedder : När så konferenCIen finder sted, har
administrationen allerede fastlagt, ja. mä:ske allerede offentHggjort sit standpunkt. Med andre ord: De nationalJe
my·n digheders indstil1ing overtor amaoorrad'io, er allerede
f.astlagt inden konferrencens äbnin g, og der er kun ,en
meget ringe muligbed for at slä en hande'l af med dem. »
Da det nu .,Herhänden mil. vrere gäet op for alle, at
det er de nationaJe organisationer, og kun dem alene,
der skal gere dagens arbejde med stelte af IARU, hvad
betinger sä regionens fortsatte e'ksistens, og hvilke opgaver 'b Uver tilbage, leIJer ikke alene kan ordnes ved kOITCISpondance medlemslandene imellem. Tilbage bliver kun en
regionsopgave. at medes nogle gange om ä ret og samtale om det medIemsm0de, som finder st'e d hvert tredie
är.

Hvor er säledes berettigelsen af, at srette mcdlemskontingentet i v.ejret og at ansrette en fast officer på. sä
ringe et arbejdsgrundlag, og hvor er berettigelslen af at
forts rette med indka·ssering af så store beleb til korrid'orfondet når det har så flinge w.rerdi '?
Et meget alvorligt spergsmål melder sig herefter : Kan
man forlange', at foren ing'1en kan drive sin virksomhcd på
så 'Spinkelt grundlag, som et en'e..ste medlems- og hastemede hvert tredie år?
När EDR ankomm"r til et sädant mede, har det i den
for10bne periode for s"it vedkommende indbetalt 4000,kraner. Dertil s kal vi selv betale hver eneste ere tU rejse
og opbold for 'Sdne d,e legerede. Er der ikke et meget ,StOTt
misforhold mellem de n .eJkonomisk.e indsats og ud.b yttet af
sådanne hastemooer?
Det syne-s, som regionens styrelse alene interesserter ~ig
for 'korridorarbejdet , men d'et alene kan ikke b.rere regionen fremlover. Skal der vrere mening t he.grebet internationalt og intereuropreisk samarbejde, må roret J.regges
am.
Vi, regionens land€ , har lige op 't iI de rSidste är w.reret
vant tU att sidde isoleret bag landegrrenserne , og med en
babyloniS'k sprogforvirring, kender vi, i mOdsmtning til
USA-amatererne, kun alt for lidt til hinand'cn.
Sl<al regionen fremover have eksistensbereltigelse, så
er det her, de-f IskaJ. 5rettes ind. Der er meget groft arbejdc, der slka.I gures. Arbejdet for be,varelsen af vore
bånd er meget vigtigt, m'en det kan ti.kl{J~ fylde vor titvrerels'e ud. Det kan de-r imod det arbejde, der går u<.l på
at få regionens ramateie~r tiI at gå op i en lwj.erer enhed.
EDR ved kun altfar g"dt, at m0det i Opatjja vil ende
med en velsigne1se af den gamle tingenes tHsland. Dieirfor har vi i tid'e' fralagt os medbe-stemmelse og medansvar. Man viI sige, m:etoden er kategorisk, det er den
muligvis. men vi er ba nge for, 'at det er den eneste vej
for at blive hert.
IEDR gåT med man ge tanker t'U forberedning af forholdene,. I det fe},gende gengiver vi nogle af dem:
T,i! fremm-e af samarbejdet, og det at lrere h verandre
at leende, .rend res styrel'sesformen således:
1. Regionens styr,else udvides til at omfatte en mand fra
h ve'r medlemsstat.
mand, en kasserer og en gencra lsekret.rer. Disse dan2. Denne regionalbestyrelse vrelger af sin m'idte, en forner et fOI'Tetningsudvalg.
3. Bestyrelsen medes hvert år på. et centralt beliggende
'sLed, hvo:r den opholder sig nogle dage for at samtale
og arbejde. Forretningsudvalget trreder yderligere sammen -efte'r strengt behov.
4. Kontingent'et fastsrettes forelebig ufor'andI1et og bruges tU med'erne' og de derm'ed forbundne omkos'tninger
samt Nl ge,neralse'kret.rerens portoomkostninger.
Rejse tit bestyrelsemeder refunderes med så stort et
bel0b, som ekonomien tlllader og efter afs tand.
5. Bestyrelsens medlemmer har hver en stemme . Andre
nationale bestyrelee,sm.edlemm'er har adgang till mederne, men på egen eller dn nationalee forenings regning.
Ekstrakt af bestyrelsens forhandIinger udfrerdiges af
Sädanne medlemmer bar ikke stem,m eret.
generalsekreteraren på engelsl-<. og offentl'Igg.0r'es l lanneg eget Isprog i samtlige amatertid:sskrUter.
For yderligere at 'effektivisere det "in'ternationaIe sam arbejde oprettes der saanarbejdsgrupper. Disse virker for
amat0rernes srerlige interesser og skal gennem korrespondance opfleUe personlige 'kontakter og fremskaffer og
koordinere nybeder om alt, hvad <.ler rer er s-ig ind en for
<.leres arbejdsomräde.
,sådanne grupper omfatter for eks,
'Alle landenes blal1~redakt0rer
Alle Landenes Traff.te manegere
Alle landenes VHF manegere
Alle landenes QSL manegere
Alle landenes l<!dere ved mobilarbejdet
cAlle landenes ledere ved RTTY arbejdet
'A lle landenes ledere ved 'satellitarbejdet
O.S.V.

O.S.V.

Meget vigtigt er det at alle oplysninger t1lgär alle vedrerende tester, sctrevner m.m.
Af sterste vigtighed er det at vrelge folk, der tager sig
af amaterernes rejsemuligheder og dermed bidr,a ger til
amawrern'es nrere kontakt. Såådanne folk tager sig af de
store IStrevner og sam ar-b ejder med tilsvarende personer i
andre lande om sUevner af mere intern:ationalt format,
og amat0I'er i hV'ert land kan inden .afrejse 'indhente alle
oplysninger h'Os den lokale »strevnemand».
i])er a rbejdes også for store international e jambor~eT,
og i tilslutning tU såd-anne skaffes den fornedne press'eomLale il samtlige l ande.
hvert land v.rel,ges en srerlig kendt m,a;nd indenfor a materernes rrekker, som har tu opgave at kontakte embed1Smrendene hOiS P & T ved.mrende eventuelle rendringer :i
internationale båndforhold eller om meder desangäende.

+
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Disse »tilforordnede» betragtes som direkte stående
under generalsekretreren og de skal indbereHe til ham,
hvad de erfarer. GeneralsekreUeren udarl>ejder en srerlig
periodisk ekst rakt desangäende som tiist1l1es samtlige
land es bestyrelser.
Et vigtig punkt i hele organisationen bliver a t skabe
et tale-rer alle medlem mer imellem. Hertil mä vi fore10big
anvende faste sider i vore nationale tidsslm1 fter. Disse
sider formes, som var de direkte regionens talerer . I Tidsskriftet bringes alle nyheder af interesse fOT d-et Jrel'les
arbejde, f . eks. strevner, tester, region l-forhold, sommerlejre, personalia, statistikker, rejsemuligheder, lidt om
de store afde},inger i hovedst..Gederne o.s. v. Alt sammen
stof der bidrager tilsamarbejde og forståelse 1ndenfor regionen.
Generalsekretrerens arbejde bliver at koordi nere alle
nyheder fra grupper og bestyrelser. Udfrerdige eksstralkter till offentIiggerelse. Fremskaffe adresser Ut arbejdsgrupperne og udsende rundskrivelser, af fo r s kelllg art til
de nationale bestyrelser. Han skal vrere re,g ionens samlende midtpu nkt og han skal tilrettelregge meder og sammenkomster.
I det af Mr. Herbert Hoover udsendte IARU-brev tii
samtlige medlemslande, siger han vedrerende ITU-problemerne: »E t lykkeligt udfald vil kra!ve f uld udnytte'l se
af vor 'id erigd!o m».
EDR har med ovenstäende skitse iil nye ,u'bejdsforhold
i regionen fortalt Jidt om vore ideer, og kan man trenke
sig at reorganisere regionen efter disse linier, viI E 'D R
ofre både tid og penge for at opnä det bedste resultat.
TiI slut ensker vi att pointere, at vi intet h aT imod, at
de rru:end der lil dato har trukket l",sset 1 region l-styrelsen fortsreU er i ledeIsen af regionen und:er en eventuelt nyordning.
EDRs kritik g.reld<er arbejdsformen og målsretningen,
ikke per.soner. Vi har Ingen grund tii a t krlUsere de
rru:end der har ud fart det hidtidige arbejde. Det er udelukkende de fastlagte r ammer for foreningens virke, der
må revideres , så arbejdet k an lregges om og a ktiviseres .
Med venlig hilsen for ElDRs hovedbestyrelse.
OZ6PA Poul Andersen
Formand.

()Z5RO Ove Blavnsfeldt
Sekretrer.

ADRESS- OCH
SIGNALÄNDRINGAR
I'er den 15 JunI 1966_
Staffan Söderberg, Smed~gatan 1 A, Mjölby.
Bengt Ericsson, Fack 39, Dyliabruk.
Lennart Stockman, ,Dalaga tan 32, 7 tr.~
StockhOlm VA.
Ingemar Swall, Trollesund sv. 91, Bandhagen .
SM:;GS
Stig Boberg, c/o Jonsson, Engelbrektsgatan 30
SM5IO
A, EskHstuna.
Gunnar Ahlbom, Fack 22, Burgsvik.
SMILS
Sven Nordström, 'l'a llvägen 12, Hökäsen.
SM5iSF
Kurt Franz~n , Box 13, Trosa.
SM'5 TK
Karl-Einar Sundberg, Länkvägen 5, Ul>Plands
SM5VD
Väsby.
SM4ABS
Dan Olsson, John Erikssonsga t an l, Karlstad.
SM5ACD
Lennart HOlrnberg, Gransäter, Box 59, V'allentuna.
SM 7 AC L
Birger Pohlman, AnneforS'Vägen 27 A, Nässjö .
SM5ADN Lars ISjödln, Borensvägen 25, Mot,a la.
SM4AEC/MM Kjell Andersson, M/S Ant11ope, Sal~nrederierna Box HQl8 , StockhOlm 14.
SM7 AGP
Seth Murby, Lagmansgatan 6 A, Malmö.
SM5AIX
Olle Finnman, Hjortvägen 11 , 2 tr., Upplands
Väsby.
Bengt Strtlmer, Vlldanden E 418, Lund.
SM.7ALA
Börje Kl1ngvall, Mörbydalen 11, Danderyd.
SM5ALR
SM5AMB Lars Sjtlberg, Kräksätrabac ken 4, Skärhol men.
SM5AMO Sune Nlva, Olberga, Box 1093 , Surahammar.
Christer Ll d~n, Ringvägen 24, HärnÖ8and .
SM3ANX
SM6AQR
Olle L indqvist, Vallevägen 6, Skövde.
Lars Ystrtlm, Grevegärdsvägen 240, Västra
SM6AUK
Frölunda.
Jan Nllsson , Jakobsgatan 77, Västeräs.
SM.5AVL
SM3AZI
Sture Rlchtn~r, Plogen vägen 2, Furuvik.
Ove Möller, Bangatan 29, 7 tr., Göt~borg V.
SM6BDG
Rolf Åkesson , Engholmsgaian 28, Karlstad.
SM4BIE
Eric Englund, BrineUgatan 28, Nässjö.
SM7B~
SM5BMK Anders M.o Hn, Sturegatan 9, 13 tr., Eskilstuna 5.
SM5AD
SlM4BU
SM5FA

Hl- 46 och SX-146
Hallicrafters nya station för den som vill ha
bra grejor till rimligt pris. Kan köras transivt. Täcker 80-10 m plus 2-30 MHz. Begär
broschyr på de nya HT-46 och SX-146.

P.S.
Om Ni redan har en bra station kan en
TELREX antenn förbättra resultaten. Fråga
någon som har en TELREX och jämför.

D.S.

Firma Johan Lagercrantz
Gårdsvägen 10 B - SOLNA. Tel. OS/83 07 90
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DRAKE

GALAXY

TR-4, 300 W SSB tmnsceiver.
R-tA, mottagare.
T-4X, :WO SSB sändare.
RV-4, remote VFO.
nätaggregat, högtalare, lwntakter och alla tillbehör.
Omkopplade till 220 V, kontrollerade, 6 må.n. garant!.
Finns i lager i regel och snabba leveranser.
Dessutom till mycket fördelaktiga priser
Väljer Du populära Drake, tjänar Du på. att vända
Dig till oss.
l '.S. Drake L-4 :-:;Julsteg.

Galaxy Y, 300 W transceiver ..... . . .... .. . 2.600:Galaxy Speaker (med plats för likr.)
135:Galaxy Nätaggregat ............ .
575:övriga Galaxy til'lbehör I lager.
Allt fler och fler märker vnken förnämlig transceiver
Galaxy är.
P.S. Även sV'ensktillv. nätaggregat till reducerat pris!

UKV
J-Beam, 6-el. yagi-antenn, 8-el. yagi-antenn. lO-el.
Sky-beam, 6 över 6 Slotbeam, 8 över 8 Slotbeam samt
Halo-antenn för 144 mc. 8 över 8 Slotbeam, 14 el.
yagl och 24-el. yagi för 70 cm. Låga prisa·r.
CDR-Roror AR 22 R ................ netto
260:Kabel av alla slag för antenner och rotor.
KrlstaJler, FT 243, 8020, 8006A, 8025, 8040, 8050, 8065
för 8:- jst. HC6jU, 36,1111, 36,2222 mc för 12:-jst.
Rör 'säsarn 57\63 bl. a. AF-139 transistorer med max.
sägs om den nylnkomna transIstorn 2N3553 m'ed max.
500 mc och 7 W? Priset endast
39:-

ROTORER
CUR-rotorer, förstklassiga och välkända rotorer till
fördelaktiga priser.
AR2 2R, rotor fijr mindre an tenner .
260:TR-44, rotor för mellanstora beamar
425:HA:\f-:lI, rotor för alla slags antenner
710:-

Tillbehör
Seltron, SWR-meter, 1 KW, lO-SO m
J{nlght-J{lt, SWR-meter, 1 KW, 70 cm-SO m
J{nlght-J{lt, Grid -dlp meter till 300 mc
Dow-key, koaxrelä DK-60-G2C
Dow-key, koaxre lä DK-70 .. .
Dow-key, koaxomkopp1. för 6 antenner
Tu.rner, mikrofon 454 X ..... . .
W2AU BaJun, 3-30 mc, 1- 1
lIa!llcrafter, elbug TO-keyer ...
Hammariund , elbug HKI-B, transistor
NYTT. Brown, manipulator, tvätungad
Vibroflex, m,anlpulator
Vlbroflex, semibug ,Orgina l
Vlbroflex, De Luxe med guld platta
l{nlght-J{lt, T-60, 60 W, CW/ AM sändare

285:155 :198:105:168:110:114:97:525:285:115 : 125 :155:245:590:-

Rör, t. ex. 6146B , 6JB6, 5HF5 etc. Lager för rör och
halv'ledare frän Philips, ReA. Siem.ens, Telefunken.
l\abel, från ITT, RG-8N, RG-11 ju, RG-58j u, RG-59ju
samt bandkabel och antennlina 'Och rotorkabel.

Veroboard-plattar, kopparpertinax- och pertinaxplattor
samt alla övriga komponenter!

KV-ANTENNER
12AVQ, Hygain groundplane 10- 15--20 m ..
155:14AVQ, Hygain groundplane, 10-15--20-40 m 220:NYlIE'.r. lSA VQ, Hygaln groundplane, 10-15
-20--40-80 m ...............
375:TH3 Jr. Hygain 3-el. beam 10-15--20 m "
525:TH3 MI<2, Hygain, 3-el. beam 10-15--20 m
750:Dessutom 2-el. beamar, enbandsbeamar, baluner av
Hygain' s fabrikat. Pä bestäIlning och 2 veckors leveranstid även l\-fosley. Telrex och Hornett.
Hygain centerisolator för dipoler etc.
32:Hygain kraftiga änd-lsolatorer. par
16:-

Mobilt
MO -l , bas rör med lågt knä ...... .
59:MO-2, basrör med högt knä.
. ..... .. . . .
59:SM-l, stötfångarfäst'e ....
52:NT-1, chassi fäste, ink!. spiral
69 : RM-20, spole med whip för 20 m
59:RM-75, spole med whip för S() m
89:Komplett mobilantenn för t. ex. SO m innehåller antingen MO-1 eller MO-2, antingen BM-1 eller NT-1
samt RM-75, tillsammans tre enh-eter.
HusUer's välkända fabrikat.

Visste Du?
e

att vi kan offerera Dig allt annat också. som inte
fä.r pI-ats i våra annonser? T. ex. Eico, COllins,
Hallicrafter,
National ,
Hammarlund,
oSeltron,
Heathklt, Trio etc. etc.?

•

att vi byter in beg. sändare och mottagare och
tran see Ivrar. och naturligtvis säljer begagnat också efter översyn? I lager t. ex. FL100B, KW Viceroy, SX10(), RME etc . etc.

•

att Du har möjlighet till avbetalning?

•

att vi är kända över hela Skandinavien för att
hålia mycket fördelaktiga priser?

•

att om Du tittar In i vår butik HAM-shop 1 Malmö Centrum så blir Du bjuden på kaffe .

•

att en samlingskatalog kan rekv. gratis. Separata
datablad på enheter utsändres gärna också.

•

att Du är vällwmmen i nöjda kun.ders skara.

~

__

73 de SM7TE

~a~~~B~~"~~~:~!

Butik: Skolgatan 45, Malmö C
öppet yard. 10-18. Lörd. 10-15
Tel. 119560
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KISELDIODER
Kiseldioderna i S2E-serien är tillverkade
enligt halvledareteknikens senaste rön
och tillåter transienttoppar på 50 % över
angivet PIV. Maximal uttagen medelström
vid helvågsriktning 2 amp.
Typ

I

S2E 20
S2E 60
S2E100

PIV

I

200
600
1000

I

Pris
1-29

I

2.35
3.25
4.80

30-299
1.95
2.70
4.-

Vårt informationsblad "Fakta om kiseldioder" sändes på begäran.

SM3BSF
Stig östlund, Postläda 2480, Kvissleby.
SM5BTG
Lennart Mellqvist, Morellvägen l, Tyresö.
SM7BUR Göran Andet"'SSon, Seminarievägen 37 B, Växjö.
SM2BYD
Hans-Rune Lööw, Lillbrogatan 7 B, Piteä.
SM5CAR/MM Lars Erik Nilsson, T/S Antigua, Sah\nrederierna, Styrmansg. 4, Stockbolm ö.
SM5CBE
Carl-Eric Olsson, Nyg,atan 1.10, Norrköping.
'S M5GBV
Bruno Appelgren, Gotlandsgatan 70, 4 tr.,
Stockholm Sö.
SM5CCQ
Hans Karlsson, Steninge<vägen 4, 1 tr., Johanneshov.

SM7CDD
SM3CHY
SM7CIA

Egon FÖldert, Vemmerlövstorp 3, Gyllebo.
Bo Ersson, J aktstigen 14, Hudiksvall.

Ewald Wennerberg, Albinsrogatan 51,
mö S.
SM4CLU
Lennart Lönnqvist, Herrgärdsgatan
K'arlslad.
SM3CME Gunnar Olofsson, Valhallaväg'en 19 A,
sköldsvik.
SM5CND Ulf Larsson, Knäppingeborgsgatan 7 B ,
ktlping.
SM6CNS/MM Tomas Karlsson, M/S Sag'aholm, Sv.

SM40SF
SM3CTR
SM6CUG
SM4CUU

SM7BBY

040156366

Åke Brundin, Falhemsvägen 19, Falun 3.

Ulf Malmgren, Asgatan 46 B, Falun.
Roland Olander, ROSiagsgatan 42, uppg. C,
nb., Stockbolm VA.
Åke Glelsner, Kristinelundsvägen 12, 4 tr.,
Solna.
Owe Persson, Vikingavägen 6:; A, Sundsvall.

. Box 3', Skegrle

)310

:f
r--

---

,HI601

SSB-CW
Helt renoverade sändare och mottagare garanterade
som nya. Priserna Inkl. air frakt och försäkring .
HAMMARLUND
HQ170 A $ 372, HXL-l 1500 w pep ...... .. ..

$ 395

HALLICRAFTERS
HT46 80-10 m 200 w PEP with PS ...... ..
SXl4680-10m ............... .. .... . . .. ...

$ 345
$268

COLLINS
32S3 80-10 m with PS 175 w pep .. .... .... $ 799
51 J3 .5-30 mc ............................. . $ 550
75A4 160-10 m $ 45Q..--$155O; 75S3B 80-10 m$ 583
DRAKE
R4A 80-10 m $ 385; T4X 80-10 m 200 w
pep .. .. ............................... . ..
TR3 80-10 m $480; TR4 80-10 m ........
RV3 vfo $ 70; RV4 vfo $ 87; AC4 PS.... . ..
DC3 PS $ 148; MS4 $ 27; L-4 2 kw pep ..

$ 385
$565
$ 109
$ 660

SWAN
350 80-10 m 400 w pep $385; 220 V PS

$115

GALAXY
V 80-10 m 300 w pep $390; 220 V PS
SB34 80-15 (no cw freq) 12 vdc/117 vac ..
SB2-LA 1000 w pep inkl. PS ..............
Squires-Sanders SSlR, SSlS 80-10 m . .
P&H LA400C 800 w pep $ 245; LA500M
1 kw pep . . .. ....... .. . ..... ... ..........
CDE Ham-M , TR44 beam rotors
Telrex & Hy-Galn antennas

$111
$ 385
$ 260
$ 950
$ 196

Skriv till oss och begär Information om såväl de
nya, som de renoverade sändare och mottagare,
som vi kunna erbjuda. Det är lätt att köpa från oss.
Skriv till W9ADN

ORGANS
Box 117
180

AND

ELECTRONICS

Lockport, Illinois

USA

Ame-

Ingemar Karlsson, Sveavägen 53, Sundsvall.
Lars Jonsson , Lindormsgatan 48. 5 tr., Borås.
Leif Jansson, Engelbrektsgatan lO, 3 tr., örebro.

SM5CWA

~

Norr-

Bo Tegmar, Knstinelundsvägen 33 A , 4 tr.,
Malmö V.

SM3CWE

0410130364

B,

örn-

rika Linjen , Göteborg.

SM7CNZ

SM4CUW
SM:;CVK

SM7CDX

Mal-

I

?4..C!."l~TK
U;",----\-M'XER
,

f]-'i"'~LMO

t-~: "g",.'3K

I

L ____ J

me/l. {mo _ m;~

FSJRnr7
JOK

el TDnr 3

VARFOR
INTE
PLOCKA
IN

ETT
RELÄ
I
HEATHKIT
SB-LlNE

Vid transceiv körning med Heathkit SBline, måste en koax i SB-400 (sändaren) dras
ur mellan LMO'n och LMO-blandarens uttag.
En annan koax insätts mellan LMO-blandaren
och uttaget TK bakom ellyten TJ.
En onödigt omständig procedur när sta1ionen f. ö. kopplas om till transcieve med »function»-omk.opplaren. Betydligt trevligare blir
nämnda övergång om ett relä kopplas in i steget.
Materialåtgång :
1 st relä ELFA H1601/3 kohm
1 st motstånd 20 kohm 2 W
2 st Pluggar ELFA J310
Koppla reläet enligt skiss, montera i en liten
skärmkåpa samt med angivna koaxlängder.
Plats finns bakom röret VB.
Reläet påförs spänning i TRCV-Iäge över
motståndet/20 kohmj från FS2R nr 7, l eller
pin 3 på plinten TD vilken ligger närmare.
SMt i pluggaITlla i respektive jackar och kör
antingen TRCV eller TRAN utan tidigare
koaxbyte.
SM5BGB

SM7CXW

Claes Lissing ,
9, Lund.

SM'2 CXX
SM3CZL

Jan-E'~ic

c/o Rosendahl, Examensvägen

Johansson, Norrfjärden.

Bertil Nordahl, Kastanie Alle nr 20, Farum,
Danmark.

&M7CZP

Bertil Johansson, Grönvågen 7 C, 9 tr" Arlöv.
SM&DAB
Göran Sjölund, Udden, Skara.
SYl4DAQj2 Befelev 711-Lyckholm, FPCS, 1 komp. S 3,
Bod.m 19.
&M5DES
Tom Karlsson, Sjövägen 2, 9 tr., Solna.
SM3DKO
RalI>h Kärhammar, HammarstTand.
8Yl:;~G
Bert Ohlsson, Gruvvägen ,62 , Nyk öping.
8M5DRL
Börje Lindqwist, Kronvågen 15 C, ,skultuna.
SM6DTR
Gösta lSingstrand, Torgilsgatan 9, Boräs .
8MhDUG
Jan Englund, c/o Bergman, Nös u ndsgatan 3,
Götel>org ö.
8M5DVP
Jan Andersson, Ungergatan 4, Eskilstuna 4.
SM2DVT
Matti Kuivila, Agatan 8, Gällivare.
SM4DXR Christer Lindberg, Babordsgatan 5, 6 tr.,
Ka.rlstad.
SM6 -2ö99 Gör,an Forss, Friggagatan 7, Göteborg C.
SM 7-3213 Erik Sandell, LängåJkravågen 49, EsUlv.
SYl7-3274 Lars-Ake Holst, Spängatan 31, ·ing. 4, Malmö C.
SM6-3306 Rune Pettersson, Box 8, Herrljunga.
SM8-3431 Robert S'lringer, 110, Crown Woods Way,
Falconwood, London S.E. 9, England.
SM7-3681 Josip Vitulic, Smed'bygatan 6 B, Huskva.rna.
SM2-3692 Hans Eriksson, c/o FredrIksson, Uppegärdsvägen 50, :Stenungsund.

8M5-3766
SM7-3785
SM5-3830

Björn Berglund, Smed vägen 29, Handen.
Bo Nilsson, Odengatan 3 F, 3 tr. , Eslöv.
(EL3AF) Gunnar Ensjö, Stockholmsvägen 39,
Vendelsö.
FRa-H, Box 12095, Stockholm 12.

N RllUländring:

SM3BUS Hans Johansson, Ringvägen 7 C, Söderhamn,
ha rantagit släktnamnet Ramshorn .

NYA MEDLEMMAR.
Per den 13 juni 1966.
tjM4RZ

&M4YI,
SM5AQO
SM7AFT

Gösta Nilsson, Box 515, Väl berg.
Gunilla Lönnquist, Herrgärdsgatan 7 B, Karlstad.
Stefan Wängstedt, Virebergsvägen 1, lSolna.
Robert Wahlgren, Norra Stenbocksgatan 11 A,
Hälsingborg.
KjeIl Wallin, Sörbygatan 72 B, Gävle.
Bengt Olov Jonsson, Box 5778, Bollnäs.

SM3AOT
SM3ALW
SM5AZW

Urban

SM7BGE
SM7BVH
SM&BSM

Hallstahammar.
Egon Jonsson, Box 4, Bergkvara .
Lars Back, Ystadsgatan 47 F, Malmö So
Rune Pälsson, Brittsommarg·atan 3, Göteborg

Andersson,

Nämndemansgatan

3

B.

N.
SM7BKX
&M5CQB
SM2CUD
SM40MX
SM5DFC
SM7DZV
SM3-381&
&M5-3817
8M6-3818
SM4-3819
SM2-3820
SM7-3821
8M5-3822
SM7-3823
8M6-3824
8M4-3825
SM7-382i6
SM7 -3827
'8 M6-3828
8M8-3829
8M3-3831
SM2-3832
8M5-3833

Ragnar Linnander, Knutstorpsg ..tan 91, Malmö SV.
Evert Tryding, Tingvallavägen 9 K , Märsta.
Roland Wennström, Box 9, övre Svartlä.
Hans Johnson, ISannagatan 14, Kristinehamn.
Kjell-Ivar Olsson, Rydsgalan 1, Linköping.
ErIk Nyberg, Göljemälagatan 23 E, Nybro.
Rune Jans'Son, Gärdesgatan 1 B, Hofors.
Berndt Löfgren, Fall vägen 5 B, Fagersta 2.
Bertil Hansson, Dalbergså, Brälanda.
Olle Bröms, Nygatan 3 B, Leksand.
Tor Gustavsson,

Renstie r nagatan 20,

Kiruna

C.
Lawe Carlsson, L:a Gråbröd'ersgatan 4, Lu nd.
Urban Kvensler, Kabingatan 7, Västeräs.
Ulf Jarnekrans, Krabbgatan 7, SimrIshamn.
Krister Gustafsson, c/o Börjesson, Hagforsgatan 63, Göteborg ö.

SWAN ELECTRONICS
Nettoprislista.
SWAN 350 tranceiver ... ......... 2.590 :SWAN 400 tranceiver (utan VFO) 2.590:SWAN Mark I Linear med rör .... 3.300:SWAN 406B mobilvfo ... ......... 530:SWAN 410 vfo SOO kc band .... . . 645 :SWAN 420 vfo 200 kc band . . . . .. 790 :SWAN 230XB nätde l 230 V AC .... 530:SWAN 230XC d ito i högtalariåda
med nät k'abel ..... . ........... . 725:SWAN 14-230 aggregat för 12 V
DC och 230 V AC (utan högtalarIåda) ..................... . . . ... . 845:SWAN 14X DC modul - medger
12 V DC drift av SWAN 230XB e ller XC ...... ...... . ... . .... _... . 315:30:Monterad nätkabel .. . ........ .
Högtalariåda ................... . 165:SWAN VX-1 voxenhet plug-in
195:SWAN 22 "dual vfo adepter" ... . 165:SWAN 100 kc kalibrator ....... . 120:SWAN Deluxe Mobile Mounting
Ki t . ... ........... . . . . .. ........ . 130:SWAN RC-2 Remote Controle kit
(SWAN-4oo)
165:SWAN 55 Swantenna (färrstyrt
bandval) . ..... . ... . ............. 680:SWAN 45 Swantenna (manuellt
bandval) ....................... . 445 :övriga produkter offereras på begäran.
Tillbehör: (ej orig inal SWAN)
Nätaggregat för 220 VAC utan
chassie/låda komplett byggsats
VOX
passande
SWAN-35014oo
byggsats ink I. VB-platta men utan
låda/ rattar ......... . ..... . . . ... .
100 kc kalibra tor (b rytare, chassie/ låda ingå rej) i byggsats ... .

275:-

72:52:-

Angivna priser exkl. oms & frakt.

GO

SIDEBAND

GO SWAN
tycke r

Sigge Bolin-Jensen, Köpmangatan W, Kum la.

Lars Lindgren, Högalid'Sgatan 13, Värnamo.
Olof Eriksson, Tomt.,gatan 3, Värnarno.
Anders Stlgö, Box 17, Skåpafor s .
(DJ9MS)
Klaus Lauensteln, 23 Kiel-Wik,
W"sselburener Str. 1, Tyskland.
Thore Dahlin, Fack 36, Ilsbo.
Mauritz Lahti, Box 3451, Karungi.
Peder Nilsson, Hämplingvägen 10, Älta.

ID

Bo Heilsirö ...
SM5CXF
Bergshamra -

Tel. 0176·61090

(Semesterstängt : 10--17 & 23-31 juli)
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NYA SIGNALER

DA M . annonser

Per den 9 juni 1966.
Klass

Denna annonsspalt är öppen för radioamatörer, som
denna sin egenskap riktar sig till andra radioamatörer.

SM4YL

Annonspris 2 kr per grupp om 42 bokstäver, siffror
eller tecken, dock lägst 6 kr. Icke SSA-medlemmar
dubbel taxa. Text och likvid insändas var för sig till

SM5AVJ

kansliet före den 5 i månaden före införandet. Annonsörens anropssignal skall utsättas i annonsen. Enbart
postbox godtas således ej som adress. För kommersiell
annons gäller QTC ordinarie annonspriser. I tveksamma
fall förbeMller sig red. rätt att avgöra, om annons skall

anses som kommersiell.

SM7BVH
SM7BKJ
S.\15BMK
SM6BSM
SM7BVM

Köpes

S.\12BAN

•
BC-3H el. 344.
Oll/755 40 90.

Clvlllngenjör T . Bergström. Tfn

Säljes

'S M7BTO

•
Komplett fabriksny SSB·stn }<'L-100B FR-10(}B
och or'lglnaJhögtalare med alla styrkristaller. Gär bra
som transceiver. Kr. 2.300 :-. S:\16SA, Brämhult. Tfn
033/481 36, 0431 /652 15 .
•
Komplett station l fb skick säljes. RX 5 7 för 900
kr. och DX 40 med VFO för 4·00 kr. ·S kriv cn rad till
Sl\13CUS, L. E . Brandt, Sta.ketga.tan 22, Gävle.
•
TELEPRIXTER säljes till högstbjud.S ~I7DRF,
tiörgen Grännö, T enhult. Tfn 036/910 23.
•
2 m/70 cm TX QQE06/40 pä I:>äda banden. 70 cm
konverter 3 X 6CW4 MF 28-30 ~1Hz. 12 :- . TX 3.5
-21 MHz VFO 6146 PA. 350 : -. ~Iodulator 4X6L6
ca 50 W uteff., 75:-. RX BC 348 Q S-meter, 300:-.
S~f5CRO, Arnold Jansson, Väste n ·ik. Tfn arb. 0490/
201 45, bost. 175 19 el. 121 49.
•
Central Electronlc 200 V säljes lon tant.
l:Sengt Selin, Sexmansvägen 9, Huddinge
08/757 88 60.

S~[5CZY,

2.

Tfn

Göran Carlsson, K aptensgatan 10, Kal-

SM7BBZ

SM6GYA
SM5GQB

S,>1.7CRL
SM5C I N

SM3GSP
SM6CFQ

SMZCFlS
SM2CEV
SM3CGW

RX Colltns 75A4 med l mech filter 2,5 kc moder•
nisert a v Collins 1961 tilsalgs tn h0j-e'3 tbydende.
HOKVEIEX 3A, SARPSBORG,

SM5DHA

•
4X150A och andra fina rör. HS-trafos: In 220 ut
f}OOv/O,5A 75:-, in 15CJ.-240 ut 100()-HOa v/lA
100 :-, in 220 ut 20()0 "/ZA 115 :- . Spartfafo: 220/
115 volt 1000 VA kapslade 100 : -. Dioder: INl084
(OA 210) 2:75/ st. Kopparpertinax billigt. Mtrlsatser

för

Halo~antenner

S~16C~IR,

för 2 m m.m.

Lista mot porto.

Leif Bry,·lk, Box 120, Skövde. Tfn 0500/

SM5GRY
SM5DEA

S~13DCB

SM7DEB
SM5DWG
SM"DYG
S.\14DHF
SM7DDG
SM5DSG
SM7DBH
SM7DRI

80040.
•
S~16G.-U'l kan pä grund a v förlo rad syn ,nte
növrera sin nuvarande station HX 500 och HQ
som där f ör är till salu i oofintligt ufb skIck.
spekulanter bedes rInga. 0300/404 62 ..lIer skriva
der adre6S Alf WUlqulst, }<' järäs.

ma170,
Ev.
un-

(ex-3749) Harry Bergström, Stambane57, Hudd inge
.. .. .. . . .. ...
(ex·3772) Tord Eri'ksson, Kungs gärdsvägen 36 B, Falun
. . . . . . . . . ..
Ake Hultman. Lomsjön, Gullänget
Torgny Karlsson, Paradisvägen, Ulricehamn

SM5GGQ

SM5D1S1
S~f7DHK

S.\16DHV
SM5DIV
SM7DLV
SM5DVV
SM7DZV

B

B
G

A
B

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

G
A
A
B

Roland Wennström, övre S-vartlå
Ture Wällstedt, Gillastig, Skäne-Ask ..
Kent Asl:>erg, Syrengatan 8 G, Kungsbacka
............
(ex-37lZ) Kurt Södergrcn, Munkhättegatan Z8. Malmö S
vägen

SM4GGP

G
C

B

(ex·3624 ) Lars Eric Ericsson, Kägelsligen 3, Bromma
Göran Persson, Hedvigsborgsgatan 26,
Boräs
Evert Tryding, Tingvallavägen
K,
~Iärsta

SM2CUD
SM7CZG
SM6CTH

C
B

B

Lindborg,
Kalkbacken Hl,
Karlshamn
Lennart Linnander , Knutstorpsgatan 91,
Malmö ISV
Christer Nilsson, Sevedsgatan 10 B, Malmö S

SM5CPA

G

B

mar
Karl-Eric

SMGeGX

•
TX G222 alla I:>and. CW. AM+A IWA, X-TAL
MIC. 400:- . RX HQI20X + instr.l:>ok. 400:- . Priserna kan diskut. S:\15l..H, Lars Bergman, Tt"'gelsmorav.
15, örbyhus.

..........

SM7BPW

CUS-I ngga.r loggböckar 5 :75, lösa loggblad i
•
satser om 50 sL, 4:15, allt exkl. porto. OBS,! Säljs
frän september och ett är framät av S~I3TW, XC.
Aström, Furumovägen 21 K, Giivlf".

LA6CF, AABECH,
XORGE.

mU G

SM7BYO

SM7BKX

•
STRUKTl:RRATIONALISERING! P ä grund av
DR/eKE-köp och flyttning säljes EIGO 723 tre I:>and
ter med AG3 power l högt.läda för c:a 3000 kr., 9R59, 75 w cw TX för 80/ 40/20, rörprovare och mycket
annat. Stene. J,ista pä begäran. S:\17TI, Bo Gärdstad,
Sveagatan 66, Malmö Tfn 533 95.

Gunilla Lönnqvist, Herrg'årdsgatan 7 B,
Karlstad ...
Hans-Olof And'erss'O n,
Stenborgsvägen
5, Hägersten
............
Lars Back. Ysladsgatan 47 F, Malmö Il
Bjarne Lind, TjänstebJlStaden, F 12,
K~m~
..........
(ex-3729) Anders Moli n, Hästs,lmbac ken
6, Es,kilstuna
Rune P alss'o n, Brittsommargatan 3, Göteborg N
Rune Carlsson, Ekhagsringen 48, Jön~
köping
Rune Larsson, Gällivarevägen 15, 6 tr.,
Malmberget
Anders Ohlsson, Friisgatan 22 A, Mal-

B
A
G
C

B
B
B

Claes Lundberg, Snevringe'vägen 53 E,
Hallstahammar
. .. .. .. .. .. .
B
Matts B algärd, Jämtebölevägen 4, Umeä B
Karl-Erik Björnfot, Fack 70, !Svanstein B
Göran Carlsson, Högbovägen 18 A,
Sandv'i ken
C
Kjell E!mgren, Vint'ergatan 1 F, Alings äs
..........
B
Robert He1rmelin, Nykil
,B
Greger Kling, Kungsgatan l4, Norrkö~ng
........................
B
And ers Lambert, Rädmansgatan 4, 3 tr.,
StockhOlm Ö
. . . . . . . . . . .
B
Erik Larsson. PI 3482, Torsäker
'B
,S ten-Olof Olofsson, PI 35, Växjö ...
B
(ex-3610 ) Anders Pravitz, Hantverkargatan 54, 5 t.r., StOCkhOlm K ........ C
(ex-3525) Ola Rosengren , Vallagavan 15,
Sala
C
(<>x·3415) Göran östman, Bo 'x 5014 ,
Ruml a
............. ,
C
Arne Anders.son, Fricksgatan 1 B, Ängelhol m
........................
B
(ex-3752) LeIf Göthlin, Svampvägen 177,
Enskede ...
.. .. .. .. ... C
Bertil Sehrman, Kielergatan l4, Råä . . JE
(ex-3699) Jan Nilsson, S"fielundsvägen
23 E, nb., Malmö S
C
(ex-3786) Lars Källner, Kung,sgatan 3
A, .\1otal'a
... ... ......
C
Bengt Nilsson, Betgatan l , Esl&v
B
(ex-373S) Kent .sylven, Ag·atan 5, Värgärda .....................
C
K r ister Nilsson, NordmarksIvägen 27,
5U.,F=_a
............
C
Tommy Ryberg,
BOkebergsgatan
Il ,
Hässleholm
.. .. ........
B
Berndt Aberg, Gullmarsvägen 39, Johanneshov .................
B
Erik Nyberg, Göljemälagatan 23 E, Nybro
B

II
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SOMMARREA
HALLICRAFTER RX
CRX1 Fabr.ny dubbelsuper Pris 750:30-50 Mc ..........
Pris 750:S108 Fabr.ny 0,54-30 ,Mc Pris 935: S27 'SUI-plus defekt 27,8-143
Mc AMJFM ..
Pris 600:SX101 Beg. I gott skick
Förr 120(i:SXll1 Fabr.ny 88B am.banden .............
Pris 1950: ,SX1l7 Fabr.ny SlSiB x-talstyrd
l:-a ose. . . . . . . . . . . . . .
Pris 2750: SX140 Ny 3,5-7- 14-21
-28 och 50 Mc-band
930:SX140 Fabr.ny byggsats
Pris 605:HA)I.MARLUNn RX
HQllO Fabr.ny am. banden Pris 1995 : HQ180E NY '8SBjA>M
0,54- 30 Mc ...
Pris 3450:HALLICRAFTER TX
HT40 Ny 75 W CW och AM Pris
TX
HX50 50 W 8SB Fa,b.ny

Nu
Nu
Nu

595:595:79'5:-

INu
Nu

295:895:-

Nu 1495: Nu 2495:-

BC457

m.

RA1 30 UKV trx m. kraftaggrega-l för 12 V Kr 165: RA100 UKV station för batt. i ber. skick Kr 4'9 :FR8 Flygsta-lion uppbyggd i separata enheter med
miniatyrrör, Utan (jör

. Kr 74: -

Nu
Nu

795:44'5 : -

Nu 1495: -

PE101C

Omformare

till

Kr 195:-

B C645 Input 12 el. 24
............... Kr 27:-

V

ARN5A 1-1 rörs UKV mott'agare 332--335 Mc. Fabr.ny -[ orig. förpackning m. rör och x-tals Kr 89:1&0 Mc Ingångssteg m. rör VR135 och skala

Kr 4:95

Nu 279'5 :-

910:-

Nu

695:-

Nu 2575: -

Lägpassfilter UTe E -5 163 ........ _ . . ..... Kr 75:-

THYRISTOR PIV 100 V 3 A
.. .. .. .. .... ..

t~iggersp.

GET16 LF-translstor 3 W matchade
fläns .......
....................
3900: -

Fabr.ny byggs. Listpris 1875:-

HALLICRAFTER RX
()ourler 500 W lin. slutsteg Förr 1885: -

m. kylKr 9:-

Nu 14-95:-

)URROFONKAPSEL miniatyr dynamisk Imp. 2 Kohm
dlm . 24 X 12 x8 mm. ......... ..
Kr 19:-

Nu 1095:-

)lILLEN och BARKER & WILLIA:\I.S0N Spolar, vridkondensatorer, rattar m.m. Utförsäljes med 40 '%
r a b att. Ex. PA spolaJr med link l <l--8O m. Nu 9:-

5700,

par

GET57I LF-translstor högeffekt .....

KONSTANTENN Globar 600 ohm 500 W . Kan lätt
Kr 29 : delas om lägre imp. önskas

KALIBRER INGSKRISTALL 100 + 1000 Kc

3 V 20 mA
Kr 14:50

Nu 1950:-

RUTHY 27 Mc handie-talklechassle med 10 tronsistorer. Typgodkända av Telestyrelsen. Utan krista ller
........ ....... .
Kr 78: Låda till d:o med m,krofon och högtalare Kr. 54: -

5410,

VFO 4~5,3
Kr 64:-

rör

Mc ...

XÄTTltANSFORlIIATOR PSl prim. 2'10/220/230 V sek.
480 V 250 mA 27 V 50 mA, 6,3 V 5 A Kr 39:-

Pris 3295: -

E F JOHNSSON TX
Invader Begagnad SSB
200 W kM 90 W .. ...

STYRKRISTALLER 5170,
5770, 8 130 Kc m. fl.

CO~l.lItANnSÄNDARiE

BC645 471).......495 Mc trx fabr.ny med rör

HAlI(~IARLUND

Ranger

COLLINS ARMESÄNDARE ART 13 m. VFO 1,518 MO 200 VV AM utan kraftaggregat.
Förr 495:- Nu 245:-

Kr 24: 5720, 5730,
Kr. 3:-

PHILIPS PRECISIONSVRIDKOND . I stor sortering.
Prisex. 180 pF lin. kullagrad , isol rotor Kr 35:-

DEACBATTERIER
3 celler 3,6 V 000 mA
8 celler 9,6 V 225 mA

Kr 18:-

Kr 15:Kr 24:-

TRANSISTORÄNDSPOLAR oons. 1 :400 säljes för inköpspriS .....
Kr 27:TV-KAXALVÄLJARE
rör ...... ,....... .

för

PCF82

och P CC88 utan
Kr 25:-

80-lIlETERS 1II0BlLANTENN åter I lager . Fällbrur
och med trimbar topp
....... Kr 98:STALSPRöT förkromat ,
dans tående fäste .

längd 2,55 m. Passar ne. . . . . . . . . .. Kr 39:-

STöTFANGARFÄSTE
för
mobllanlenn .
Monteras
med s,pännband av rosHritt 'Stål ........ Kr 34:KULFÄSTE ställbar 0- 90 ·
yta
ANTENNFJÄDER

för montering På plan
............. Kr 24:-

förkromad,
för
mobilantenner
.... _.............. Kr 34:-

OLJEKONDE:>ISATORER Stor sortering. Ex. 10 uF
1000 V ...
Kr 17 :Koax:ial- & ISpecialkabel.

Kr 2:80
Kr 1:10
Kr 1:45
Kr -:25
hög kval. per
Kr 4 :50
m
HVUX 2-led gummiisoI. Rulle om 200 m. Kr 20:-

RG8/U Imp. 50 ohm Netl<> per m.
RG58/U lJmp. 50 ohm .Netto per m.
AlS48 Imp. 100 ohm Netto per m.
'Skärmad l-1"ed oisol, skärm per m.
BKPlO ISkärmad 10 led. Mycket

RADIO AB FERROFOl\I
Asögatan 119 Sthlm SO
08/401210 -

438684
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What's• New
In
Verticals?

Mosley's nya vertikalantenn R V -4 är ett nytt begrepp på
10, 15, 20 och 40 metersbanden. Denna antenn, som har
enastående goda egenskaper, kan monteras på varje form
av tak även som på marken. Den fungerar som en 1/ 4 - vågs
vertikalantenn på alla 4 banden. R V -4 innehåller de speciella spolar, som har blivit välkända genom daglig användning i 10.000-tals antenner över hela världen. Antennen har automatisk bandomkoppling för 10 t.o.m. 40 m.
R V -4-antennen är fristående och förjusterad vid fabriken
för att ge lågt ståendevågförhållande för hela området.
RV-4RK är en sats för takmontering och innehåller jordplan och takfäste. Vid montering på marken behövs inget
s.k. jordplan under förutsättning att god jordförbindning
kan erhållas inom någon decimeter från antennens bas.
Max.effekt är 750 watt AM, 1.000 watt CW och 2.000
watt PEP/SSB. Matning med
52-ohms koaxialkabel. Höjd
6,3 m (med takmonteringssats, 7,7 m).

Netto kr. 232:-

