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TRANSMITTER. DC Powe, input: SS8, (A3o emission) 180 wolt P.E.P. 
(normal yojce: contin uous duly cyde). CW: (Al'emission) 170 wolls (50% 
duty cycle). Rf Power output: 100 wall s on 80 through 15 meters; BO 
wotts on lO meters (50 fl nonreoctive lood ). Output Impedance: 50 12 lo 
75 fl with leu thon 2:1 SWR. 'Oscillator feedthrough or mixer praduch : 
55 dB below roled oulput. Harmonic radiation: 45 dB below roIed 
output. Transmit·receive operation : SSB: PH or VOX. CW: Provid ed 
by operotina VOX from o key ed lane.. using grid-block keying. CW Side. 
tana: Inlernolly swilched lo speak er or heodphone, in CW mode. Ap. 
pro.imotely 1000 Hz lone . Microphone input: High impedonce with o 
rOling of -45 to -55 dB . Carrier ,upprenian : 45 d8 down from single
lone oulput. Unwanted ,ideband ,upprenion : 45 dB down from single
lone output al 1000 Hz reference. Third ordar diltortion: 30 dB down 
from Iwo·tone output. RF Compr"enion (TALC ): 10 dB or greoler 01 
.1 mo fjnol grid curren!. GENERAL. Frequency caverage : 3.5 lo 4.0; 
7.0 lo 7.3; 14.0 lo 14.5; 21.0 lo 21.5; 28.0 lo 28.5; 28.5 lo 29.0; 29.0 lo 
29.5; 29.5 lo 30.0 (megah ert z) . Frequency ,tability : Less thon 100 hertz 
per ho ur oher 30 minules wormup from normol ombient condilions . Less 
thon 100 Hz for *= 10% line volloge variotioM. Modes of operation: 
Selecloble upper or lower sidebond (suppreHed corr ier) ond CW . Dia I 
callbratian : S kHz. Dial mechanilm eadclolh: Less than 50 kHz. 
Calibration : '100 kHz crystol. Audio frequency re'pon,e : 350 to 
2450 Hz. Front panel control,: Moin tu nin g diol. Driver tuning ond Pre· 
selector. Final tuning. Fina1100ding . Mic ond CW Level conIroI. Mode 
swi tch . Bond switch . Function switch. Meter ~witch. RF Goin controI. Audio 
Goin c·ontrol. Side controis : Meter Zero coniroi; Bios; VOX Sensitivity ; 
VOX Deloy; ANTI·TRIPj Neulrolizing. Tube complement : OA2. Regu
lolor (150 V); 6AU6 RF o mplifier; 6AU6 ht receiver mixer; 6AU6 halo· 
tian omplifier ; 6AU6 1s1 IF omplifier; 6A,.U6 2nd IF om plifier; 6BNB Prodvcl 
deteclor ond AVC; 6AU6 VFO Amp.; 6C86 2nd Iransmiller mi)(er; 6Cl6 
Driver; 6EA8 Speech Amplif ier ond colhode follower; 6EA8 1st Irom
miller mixer ; 6EAB 2nd receiver mi.er ond reloy amplifier; 6EA8 CW side
Jane oscillator ond omplifier; 6GW8 Audio amplifi er ond audio output; 
'12AT7 Heterod yne osci llator ond cOlhode follower; 12A i 7 VOX omplifier 
ond co librotor osci lIaior ; 12AUl Sidebond oscillator; 61'46 Finol omplif iers 
(2). Diade complement: 6 Germanium Diodes: Bolonced modulator; 
RF sampling , ond crys tol colibrolor hormonic generotor; 9 Silicon Diodes: 
ALC reclifiers, onti -trip rectifiers. ond DC blocking; 1 Ze.ner Diade: 
cothode bios. Tran,J,tofl : 2N4304 FET - VFO; 2N3393 - Voltoge regu
lator. Rear apron connection,: CW Key jack; 8 fl oulput; AlC inpul; 
Power ond occessory plug ; RF out put; Antenno; Spore. Power requlre
men": 700 lo 850 vo lts at 250 mo wilh 1 C}O mOKimvm r ipp le; 300 volts 
al 150 mo with .05% mO Ki mu m ripple;'-1l5 volts at 10 mo wilh .5':d 
mOKimum ripple ; 12 vo lt s AC/DC 01 4.76 omps. Cabinet dimensions : 
14·13 / 16' W. x 6·5 / 16' H. x 13·3/8 ' D. 

You asked for it ... a multi-band version of ihe 
Heathklt "single-banders" ... low-cost SSB operation 
on lO or 15 meters ... an SSB transceiver equal or 
superior to many assembled rigs, but at mIleII lower 
cost. That's the HW-lOO. 

How did Heath do it? We expanded on the "single
bander" design ... uorrowed from the heritage of 
the famous SB-IOI ... took a look at the competition 
... and produced the most SSB equipment you can 
get for the money. 

Check the features al/d tlte specl!icatiolls: 
• Solid-state (FET) VFO • 80-10 meter coverage • 

Switch selected upper or lower sideband or CW • 180 
watts input PEP SSB - 170 watts input CW • Crystal 
filter • Full coverage on all bands with 500 kHz per 
band segment • Smooth vernier controi of frequency 
with patented Harmonic Drive™ dial mechanism • 
Built-in ' 100 kHz calibrator • Separate offset CW 
carrier crystal • T ALC • Quiet, enclosed relays • 
Fixed or mobile operation with HP-23 'or HP-13 power 
suppUes • Easy assembly with circuit boards and 
wiring harness 
Kil HW-100, Pris Kr 1860 
Kil HP-13, DC power supply, 475 
Kil HP-23, AC power supply. 380 
Kil 58-600, 8 ohm speaker, 145 
HW-lOO SPECIFICATlONS - RECEIVER. Sendtivity: less Ihon .5 micro · 
vo lt for 10 dB $jgnol-plus-noise lo noise rolio for SSB operation. Selet
'ivity: 2.1 kHz minimum at 6 dB down, 7 kHt moximum at 60 dB down 
(3.395 MHz. filter) . Input: Low impedonce for unbolonced cooxiol input . 
Output Impedanct: 8 n sp~oker. ond high impedonce neodphone. 
Power output: 2 walls with len'thon 10'1'0 distortion. SpurlouI relponle: 
Image ond IF rejection better thon 50 d8 . Internol spur ious signols below 
e<:Jui volent antenno input of l micro\oo lt. 
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Nya SWAN - 500 C håller 500 w! 

Dikterade SWAN effektgränsen 


I 8:90? 

Är slutstegens tid förbi? 


SWAN-SOO C 


SPECIFICATIONS 

TRANSMITTER POWER: 520 WATTS SSB PEP • BREAK-IN CW OPERATION WHEN VX-2 
INPUT, 360 WATTS CW INPUT, 125 WATTS ACCESSORY IS INSTALLED • TRANSISTO
AM INPUT • TWO 6LQ6 P.A. TUBES • FRE RIZED VFO, TEMPERATURE AND VOLTAGE 
QUENCY RANGE: 3.5-4.0 mc, 7-7.45 mc, 14- STABILlZED • PRECISION DUAL-RATIO 
14.45 mc. 21-21.45 mc, 28.0-29.7 mc • EX TUNING • RECEIVER SENSITIVITY BETTER 
TENDED FREQUENCY COVERAGE PROVIDES THAN .5 pv FOR 10 db SIGNAL-PLUS-NOISE 
FOR MARS OPERATION WITH EXTERNAL TO NOISE RATIO • AMPLIFlED AGC SY
CRYSTAL OSCILLATOR • HIGH FREQUENCY STEM. S-METER FUNCTIONS AUTOMATICAL
CRYSTAL LATTICE FILTER COMMON TO LY WHEN RECEIVING • AUTOMATIC NOISE 
TRANSMIT AND RECEIVE CIRCUITS: 2.7 KC LIMITER • 100 KC CRYSTAL CALlBRATOR • 
BANDWIDTH • OVERALL AUDIO BANDPASS EXTERNAL VFO AVAILABLE FOR SEPARATE 
ESSENTIALLy FLAT FROM 300 TO 3000 FREQ. CONTROL • FACTORY INSTALLED 
CYCLES • SIDEBAND SUPPRESSION : 50 db ACCESSORY SOCKET FOR ADDITION OF 
• CARRIER SUPPRESSION 60 db • THIRD MODEL 410C EXTERNAL VFO • PANEL CON
ORDER DISTORTION: 30 db • SELECTABLE TROLS: RECEIVER A.F. GAIN, RECEIVER R.F. 
UPPER AND LOWER SIDEBAND • OUTPUT GAIN, FUNCTION SWITCH, ANL SWITCH, 
CIRCUIT: WIDE RANG E Pi COUPLER, PTT-VOX SELECTOR, MIC. JACK, BAND SE
COARSE AND FINE ADJUSTMENT • TRANS LECTOR, MIC. GAIN, CARRIER BALANCE, 
MITTER ALC WITH AUDIO COMPRESSION • P.A. PLATE, P.A. GRID, P.A. LOAD, COARSE 
GRID BLOCK CW KEYING, OPFSET FRE AND FINE DIAL SET • 5!j2 IN. HIGH, 13 IN. 
QUENCY • BUILT-IN SIDETONE CW MONITOR WIDE, 11 IN. DEEP, 15 LBS. WEIGHT. 
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WHAT MAKES SWAN'S AUDIO QUALlTY 

SO DEFINITELY SUPERIOR? 


SWAN'S HIGH FREQUENCY CRYSTAL 
LATTICE FILTER 

There are 3 important factors about a filter wich determi'ne 
what the overall selectivity will be. One of these is its band :;ju 

:;; :;; :;;:<width at the 6 db pOints, and here we have carefully seleeted 
2.7 KC in order to give you good channel separation, and still 

6db
retain the smooth, natural audio for which Swan transeeivers 
are so weil known. 

20db 

-
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The next concideration is shape factor, or the ratio between 
bandwidths at 6 and 60 db. In this respect the Swan filter gives 
you a "shape factor" of 1.7 to 1. This is substantially better 
than the 2 to 1 ratio of the mechanical filter, or 3 to 1 of the 40db 

average 9 mc crystal filter. Best shape factors are achieveO 
right around 5 mc, and this is one of the main reasons for 
seleeting 5175 KC for the Swan I. F. (This choice of I.F. also 60db 

permits single conversion design which results in fewer images 
and spurious signals. The only thing better than single con
version is no conversion at all.) The third important factor, but 
by no me ans the least, is the measure of ultimate rejection, or 

BOdb 

how far the skirts fall before flaring out. Take a look at the 
graph and you'lI see that this is better than 100 db with the 

,oodSwan filter! Ultimate rejection determines how weil your re
ceiver attenuates those strong adjacent channel signals, espe
cially the guy down the street with the big linear. In this 
respect, the Swan filter is superior to others being used in 
amateur sideband gear. 

SWAN 350 C 

Den omtyckta "trefemtian" i ny tappning till populärpris. Liksom i SWAN-SOOC används i 

3S0C 2 st 6LQ6 som slutrör. Dessa rör, som tål 200 W total effektförlust under 40 sekunder, 

har alla förutsättningar att arbeta linjärare vid hög spänning än de nu föråldrade 6HFS. 

Tillbehör till SWAN som separatvfo, CW-filter (UTC), vox m.m. kan, liksom vissa 
reservdelar, levereras från lager. 

SWAN säljs även på avbetalning - och Din gamla rig kan vi ta till försäljning. 
Slå en signal till Conny/ -DCO för närmare info. 

~FIRMA BO HELLSTROM 

Hamnvägen 5 

761 00 NORRTÄLJE 

Tfn 0176-12690 
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12207 ENSKEDE 7 

KANSLI: JONAKERSVi'(GEN 12 

TELEFON: 08-48 72 77 

POSTGIRO: 5 22 77 

EXPEDITION OCH QSL 1030-1130 samt sista helgfril 
torsdagen i varje mlnad 1830-2030. 

SSA styrelse 
Ordf.: SM4GL, Gunn ar Erik sson, Box 12 , 791 01 FA

LUN l (för POst), Tel 023-11489. Tallbacksvägen 
4 B, Falun (bos t.), Tel 023-17631. 

V. 	 ordf.: SM5FA, Lennart Stock man, Dalaga,an 32, 
113 24 STOCKHOLM VA. Tel 08-309867. 

Sekr.: SM5ACQ, Donald Olofsson, Malmabergsgatan 79 
B, 723 35 Vi'(STERAS. Tel 021-13 39 06. 

Kansli: SM5LN, Martin Höglund , Spann vägen 42/ nb, 
161 43 BROMMA. Tel 08-25 3.8 99. 

Tekn. sekr. : SM0ATC, Dennis Becker, Härbre vägen 13/2 
tr, 142 00 TRANGSUND. Tel 08-7649825. 

QSL: SM5CPD, Uno Söder, Storholmsbacklrna 74/ nb, 
127 43 SKi'(RHOLMEN. T el 08-7102057. 

QTC: 	 SM5CVH, Timo Malmberg, Morkullegatan 78, 
724 69 vi'(STERAS. T el 021-147757. 

Ledam ot: SMSWr , Harry Åke sson, Vi[måragaran 2 , 
722 26 V1\STERAS. T el 021-14 55 19. 

Supp!. : SMSKG , Klas-G öra n Dahlberg , Sa,c1li,vägen II, 
170 24 SK1\LBY. Tel 08-893388. 

Supp!.: SM4CTF, Gunn ar Jonsson, GyllenfJ yktsvägen II, 
663 00 SKOGHALL. T el 054·29630. 

Dlst.'i1i.tsledare 
DL0 SM5AA, Lars H allberg, Porlabacken 7/ 1, 124 45 

BANDHAGEN. 
DL! SM I CX E, Ro land Engberg, Box 27, 620 12 HEMSE. 
DL2 SM2AB X, Rolf Forsgre ll , Hedgatan 36, 931 00 

SKELLEFTEÅ. 
DU SM3AF, S,en Backlund, Branta vägen 21 , 85237 

SUNDSVALL. Tel 060- 159009. 
DL4 SM4KL, Karl-Otto Osterberg, Box 354 A, Alve

näs, 660 50 VALBERG. Tel 054-42439. 
DLS SM5Wr , H arr y Akesso n , VitmåragiHan 2, 72226 

V1\STERAS. Tel 021-14 55 19. 
DL6 SM6UG, Per-Ebbe Carlsson, GÖ,eborgsv . 134 , 

502 60 BORAS. Tel 0))-119828. 
DL7 SM7BKZ, S,ig N ilssoll , postada 4594, 372 00 RON

NEBY. Tel 0457-401 53. 

Övriga funktionärer 
IARU: SM5AZO, Clfl Eri k Tottie , M

181 61 LIDINGO. T el 0.8-766 0545. 
Region I: SMSZD . Per- Anders Kinnman , 

IS3 40 T1\BY. 
Bulletin: SMSWI, H arr y Akesson , Virm

72226 Vi'(STERAS. Tel. 021-145519. 

ölnavägen 

Li cvägen 

åra gatan 

I, 

2, 

2, 

Tester och WASM II : SM7ID, Karl O Friden, Valhall, 
262 00 i'(NGELHOLM. 

Rävjakt: SM5BZR, T orbjö rn Jonsson , PI 3tslagarvägen 6, 
161 46 BROMMA. Tel 08-S0 07 St. 

VHF: SM6BTT , Lennan Berg , Ringdu vevägell 58, 
540 10 SKULTORP. Tel 0500-34242. 

Mobilt och reciprokt: SMSKG, Klas·G Öran Dahlberg, 
Sa,c1Ii, väge n I I, 170 24 SK1\LBY. Tel 08-89 33 88. 

Diplom: SM7ACB, Gillis S,en vall, Köpenhamn svägen 47 
A, 217 71 MALMO 
SM0CCE, Kjell Edvardsson , Hälleskhan 43 , 
126 57 Hi'(GERSTEN. 

RTTY: SMSAP, Harald Jahnke , Folkungagl tan 30 A, 
753 36 UPPSALA. 

.Lirg· 40QTC Nr5 

Maj 19fiS 

Box 52 , 721 04 Vi'(STl'R ÄS I 

REDAKTOR OCH ANSVARIG UTGIV ARE 
SMSCVH, Timo Malmberg 
MorkuJlegatan 78 
724 69 Vl\STERÄS 

REDAKTION 
SMSZZ, Jan Kuno Möller 
SMSACQ, Donald Olofsson 
SMSCVH, Timo Malmberg 
SMSCYM, Hans Göransson 

ANNONSAVDELNING HAMANNONSER 
Box 163 SSA Kansli 
101 22 STOCKHOLM l Fack 
T el 08-500069 122 07 ENSKEDE 7 
Postgiro 60 70 72 Postgiro 5 22 77 
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Oinslaget 

SM5ZZ Jan Kuno Möller (ex 5XH och författare 
av »Populär Amatörradio») ropar ett QTC från 
podiet under årsmötesförhandlingarna i Västedls. 
Se vidare sidan 131. 

Vid SSAs nyligen avhållna årsmöte avgick vår 
troget tjänande SM5CRD som redaktör för QTC 
och därmed avslutade han ett nära 13-årigt arbete 
med tidningen och SSAs styrelse. Då vår tidigare 
redaktör, SM5WL, avled i februari 1955 arbetade 
SM5IQ fram mars- och aprilnumren men fr.o.m. 
maj övertog CRD redaktörsposten. Nästan 150 
nummer av tidningen har han alltså lagt sin hand 
vid och det innebär förmodligen någon eller 
några spaltkilometer. Insatsen förringas inte av 
att red. själv utfÖrt massor av renritningsarbete 
med schemor och liknande. 

Då CRD vid förra årsmötet avsade sig redak
törsskapet och deklarerade att han inte tänkte 
låta sig nomineras för 1968 Ställdes valkommitten 
inför en svår uppgift. Redaktör byter man inte 
gärna så ofta och det gällde här att hitta en kun
nig kraft som dessu tom hade tillräckligt med tid 
att ägna åt tidningen och som kunde tänkas åta 
sig sysslan för ett antal år framåt. Trots att sty
relsen inte bör ta del i valkommittens arbete kun
de det i det här fallet inte, på grund av ärendets 
vikt, undvikas att åtminstone delar av styrelsen 
blandades in i sökandet efter ny redaktör. Flera 
förslag nämndes för mig personligen redan på vå
ren 1967 men samtliga lyckades, med hjälp av 
diverse motiveringar och undanflykter, klara sig 
ifrån en anmälan till valkommim!n. Först i sep
tember-oktober började aktiviteten visa sig i 
form av mera konkreta uppgifter om kandidater 
och så småningom förelåg tre reella förslag. A v 
dessa utgjordes två av s.k. redaktionskommitteer. 
Denna arbetsform är numera troligen den bästa i 
detta sammanhang ty den gör den enskilda insat
sen mindre betungande och interfererar mindre 
med vederbörandes fritid. Det har fdn många 
håll uttalats att arbetet med QTC inte längre är 
ett enmansjobb. 

Det alternativ. som valkommitten fann lämp
ligast och som även årsmötet accepterade, innebär 
att en grupp om fyra man, medlemmar ur Väs
terås Radioklubb och med SM5CVH, Timo Malm
berg, som redaktör och ansvarig utgivare, från 
och med detta nummer övertagit redaktionen . 
Ovriga redaktionsmedlemmar är, som framgår av 
uppgifter på annan plats i detta nr., ZZ, ACQ 
och CYM. 

Från början av januari, då valkommitten av
gav sitt yttrande för publicering i QTC, var även 
styrelsen aktivt inkopplad på ärendet för att, i 
den mån det var nödvändigt, medverka till att 
övergången mellan de båda redaktionerna skedde 
så smidigt som möjligt. Med den positiva anda och 
den samarbetsvilja som rått har endast obetydliga 
svårigheter uppstått. 

Den nya redaktionens ambitioner i den första 
satsningen är, som jag uppfattat dem, att göra en 
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innehålls- och layoutmässigt ännu bättre tidning, 
vilket även i viss mån skall medverka till ned
bringandet av tryckkostnaderna, att effektivt till
varata det befintliga utrymmet i tidningen och 
därigenom ge ökat innehåll utan att kostnaderna 
stiger i proportion därtill samt att QTC skall 
komma ut på bestämd dag, nämligen den första i 
varje månad. Det är fri ska mål - uppställda av 
friska krafter och viljor. Fortfarande gäller givet
vis att bidragsgivande medlemmar och spaltredak
törer matar in stoff i tillräcklig mängd ty redak
törerna hinner förmodligen inte med att också 
skriva tidn~ngen själva. 

För att kunna hålla en fast utgivningsdag är det 
nödvändigt att göra vissa förändringar. »Dead
line» är som tidigare den 5 :te i varje månad, 
vilket innebär att allt material skall vara redak
tionen tillhanda senast den dagen. Visar det sig 
att detta datum kan flyttas fram något kommer 
den möjligheten säkert att erbjudas medarbetar
na . .iI\ ven allt annonsmaterial skall i fortsättningen 
passera redaktionen. Det är nödvändigt för att 
dels kunna 'beräkna och fördela tillgängligt ut
rymme och dels för att inte, alltför sent inkomna 
och till tryckeriet direktsända, annonser skall för
orsaka ombrytningar och därmed försenad utgiv
ning av tidningen. 

Redaktionen kommer säkert att göra vad på 
den ankommer för att göra en läsbar QTC av det 
tillgängliga stoffet. Om sedan kommunikation och 
samarbete mellan tryckeri och redaktion funge
rar tillfredsställande ·finns det, med den ändrade 
rutinen, stora möjligheter att det uppgjorda tids
schemat skall kunna följas. Då återstår bara att 
produktionen av -bidrag och artiklar, såväl tekniska 
som andra, är tillräcklig. Redaktionen behöver i 
det fallet medlemmarnas hjälp. 

Av följande sidor framgår att tidningen fått en 
ny inre design . Meningen är att i fortsättningen 
skall de fasta rubrikerna i huvudsak återkomma 
i samma inbördes or.dning för att göra det lättare 
för läsaren att hitta det han är ute efter. I linje 
därmed kommer även annonserna att koncentre
ras till givna platser så långt detta är möjligt. Allt 
i avsikt att ge tidningen en viss karaktär och ett 
anseende utå t bland läsarna. 

Bland nyheterna märks spalten "Klubbnytt». 
Genom de nyligen införda, och redan delvis ut
delade, SK-klubbsignalerna kan man förvänta en 
uppryckning av klubbarnas verksamheter och det 
kan därför vara motiverat med en klubbnytt 
spalt för spridande av information . Ytterligare ny
heter kommer men jag vill ogärna avslöja det i 
förväg 
överras

utan 
kning

överlåter åt 
.arna

redaktionen att 

S

stå 

M4GL 

för 
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Styrelsesammanträde den 15 febr 1968. Närva
rande: GL (ordf.), LN, KG, AA, CTF, WI, FA 
och ACQ. 

LN rapporterade att medlemsantalet den li2 var 
2.842 fördelade på 2.346 med egen licens, 87 SL
stationer och 409 lyssnare. Av de medlemskort som 
utsänts som postförskott hade 217 kommit i retur. 
Detta ansåg han dock ej va ra onormalt då det 
varje lir brukar vara en skara som framhärdar med 
att betala efter den utsatta tiden. 

Fyra nya "XA-signaler» hade hittills utdelats 
under året. 

Några medlenunar hade anmält intresse för att 
bli managers för QST-prenumerationer. Ordf. fick 
i uppdrag att arbeta vidare med ärendet för att 
styrelsen vid ett senare tillfälle skulle kunna utse 
lämpligt ombud. 

SM5CVH (valberedningens man på redaktörssto
len) ansökte om bi'drag till att genomgå en typo
grafisk gnwdkurs för att bättre klara QTC-arbetet 
och för att kunna tala samma »språk>, som tryc
keriet. Styrelsen anslog 295:- kronor som utbeta
las sedan kursen fullföljts. 

SM4-3896 har en längre tid skött fyren 
SM4UKV. Styrelsen beslöt att som tack och upp
muntran ge honom ett års gratis me'dlems'kap och 
SSAs bok "Grundläggande Amatörradioteknik». 

Ordf. påpekade att LN ännu ej fått något för 
sitt arbete med denna bok. Styrelsen beslöt ge även 
honom ett års gratis medlemskap. 

För att hjälpa 4COK att få stoff till " Tekniska 
notiser" i QTC 'beslöts ordna så att han i fortsätt 
ningen får varje nummer av den danska tidningen 
"OZ,>. 

LN rapporterade att inkomsterna hittills under 
året uppgick till 89,5 kkr vilket var något högre 
än vid samma tidpunkt ifjol. 

Ordf. hade forskat i händelserna kring hante
ringen av föreningens teleprintermateriel och vid 
diskussion med några medlemmar funnit det vara 
lämpligt att ändra kontraktstexten. Efter diskus
sion beslöts> med ändring av tidigare beslut, att i 
de fall då en teleprinter överlåtes på annan SSA
medlem, erhåller den tidigare innehavaren en res
ritution från föreningen av 150:- kronor och den 
nye innehavaren betalar f.ull avgift till SSA. Detta 
gäller alltså endast i de fall då några kostnader i 
samband med överlåtelsen ej drabbar SSA. Vidare 
beslöts att nuvarande kontrakt t.v. skall gälla i 
oförändrad form. Ordf. fick styrelsens fullmakt att 
arbeta vidare i ärendet för att bl. a. få fram en 
komplett inventarieförteckning över teleprinterma
terielen. 

Några medlemmar hade erbjudit sig att efter
träda 7BNL som bulletinredaktör. Arendet bord
lades t.v. 

SM7E], SM5FQ och SM5CF invaldes i SSA Old 
Timers Club. AA efterlyste förslag till nya QTC
regler. OK lär arbeta på dessa . 
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KG hade utarbetat förslag till regler för utde
lande av SSA förtjänstmedaljer. Styrelsen beslöt ta 
sig en funderare på förslaget till nästa samman
träde. 

Arsberättelse hade kommit från fjärde distrik
tets ledare 4KL. Denna införes i QTC. 

Nyköpings Radio Amatörer hade erbjudit sig 
att arrangera 1968 års SM i Rävjakt. Erbjudandet 
antogs. 

DLlISM1CXE hade besvarat frågor från ordf. 
angående möjlighet att förlägga ett sommarläger 
till Gotland och lämnat ett par olika förslag på 
fö r läggn ings p la tser. 

KG informerade om finnarnas system att tilldela 
utländska amatörer med finsk licens anropssigna
ler i boks ta vsserien "ZAA - ZZZ,,> och undrade 
vad styrelsen ansåg om detta. Styrelsen tyckte att 
utlänningar i Sverige borde få en helt vanlig 
svensk signal och alltså ej utmärkas på något spe
ciellt sätt . 

LN informerade 0111 olika material och hjälp
medel för hlinda och föreslog prenumeration på 
"Braille Technic'al Press" för cirkulation bland 
föreningens bl'inda medlemmar. Kostnad 7 dollar 
per år. Förslaget antogs. 

Från DARC hade kommit inbjudan till ett ama
törmeeting i Volkswagenstadt den 31/ 5-68. 

WI undrade om det gick för sig att köra en te
legrafikurs per radio på 10-metersbandet> avsedd 
för i första hand "Privatradio-entusiaster», som 
ha'de uttryckt önskemål att få lära sig telegrafi 
för att kunna ta amatörcertifikat. 10 meter är, sa 
WI, särskilt väl lämpat då JUSt denna ·intresse
grupp genom att byta kristaller i sina apparater 
direkt kan lyssna på det bandet. Planer föreligger 
att om möjligt starta' sådana sändningar från V:ås 
till hösten. Styrelsen ansåg att det ej fanns något 
hinder härför o:h rekommenderade WI och V:ås
gänget att använda signalen SMSSSA för detta än
damål. 

En del av upplagan av QTC nr 2 hade misslyc
kats vid tryckningen meddelade LN. Detta skulle 
snarast meddelas tryckeriet i Motala. 

Ordf. meddelade att han haft besök av repre
sentanter från Max Planck Institutet, som bl.a. 
hade lämnat förslag till utformning av QSL-kort 
för fyren SM4MPI> som SSA tidigare lovat att 
trycka. Dessutom hade man bytt oscillatorenhet 
i fyren för att nedbringa frekvensdriften . 

SM5AA meddelade att man startat undersök
ningar av lyssnarundedaget för bulletinerna och 
att många svar hade kommit efter uppmaning i 
de senaste bulletinerna. Många brev innehöll även 
trevl;iga och bra förslag till hur verksamheten 
skulle kunna fö rbättras. Något siffermässigt re
sultat kunde han dock ännu e j prestera. 

Styrelsen beslöt att i fortsättningen publicera 
distrik tssorterarnas namn i QTC några gånger om 
året. Onskemål hade framförts härom. 

QSL-distributionen och sorteringen inom di
strikt 0 diskuterades och AA bemyndigades att 
snarast försöka ordna denna på rationellast möj
liga sätt, utan hänsyn till enskilda sorterares ås ik
ter och ställningstaganden i prefixärendet. 

DatLlln för nästa sammanträde fastställdes pre
liminärt till den 13 mars. 

Sammanträdet avslutades kl. 0100. 
SM5ACQ 

--~...... -- ~~......~~	 ---",...... 
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Arsmötet 1968 

Protokoll fört vid Föreningen Sveriges Sändare
amatörers årsmöte å Stadshotellet i Västerås sön
dagen den 31 mars 1968. 

§ 1 	 Hälsade föreningens ordförande de närva
rande välkomna och förklarade årsmötes
förhandlingarna öppnade. Till ål-smötets 
ordförande valdes SM5ZZ. 

§ 2 	 Tillkännagavs den för årsmötet uppgjorda 
röstlängden. Närvarande voro 119 röstbe
rättigade medlemmar. Genom fullmakter 
voro 325 medlemmar representerade. Totala 
röstetalet för årsmötet uppgick alltså till 
444. 	Röstlängden godkändes. 

§ 3 	 l1ill årsmötets sekreterare valdes SM5LN. 

§ 4 	 Till rösträknare och justeringsmän valdes 
SM5DMQ och SM5DEQ. 

§ 5 	 Godkändes den i QTC 2/68 publicerade 
dagordningen me'd tillägg att som punkt 
10a stadgeenligt förrätta revisorval. 

§ 6 	 Befanns årsmötet stadgeenligt utlyst. 

§ 7 	 Godkändes den i QTC 2/ 68 publicerade 
styrelseberättelsen. Informerades årsmötet 
om att i bokslute~ som publicerad:~ i QTC 
3/68, under rubnken kostnader for QTC, 
hade insmugit sig ett fel i det att öretalet 
felaktigt angavs till 85 i stället för 82 öre. 
Årsmötet godkändes bokslutet för 1967. 

§ 8 	 Revisorberättelsen upplästes och godkändes. 

§ 9 	 Beviljade årsmötet full och tacksam an
svarsfrihet för 1967 års förvaltning. 

§ 10 	 Efter rapport från valkommittcn företogs 
val av styrelse. Valda blevo 
ordförande SM4GL G El-iksson 
v. ordförande SM5FA L Srockman 
sekreterare SM5ACQ D Olofsson 
tekn. sekr. SM0ATC D Becl,er 
redaktör SM5CVH T Malmberg 
ledamot (kansli) SM5LN M Höglund 
ledamot (QSL) SM5CPD U Söder 
ledamot SM5WI HAkesson 
Till styrelseseuppleanter valdes SM5KG och 
SM4CTF. 

§ iOa l1ill revisor valdes SMSBIS och till revisor
suppleant SM0ATN. 

§ 11 	 Uttalade sig årsmötet för att valkommitten 
skall bestå av 3 personer. Valda blevo 
SM6AEN (sammankalande), SM5KL och 
SM6BTT. 

§ 12 	 Godkändes det i QTC 2/68 publicerade 
budgetförslaget. 

§ 13 	 Behandlades SM4BWL motion angående 
årsavgift. Beslöt årsmötet att årsavgiften för 
1969 skall utgå med kr 50:- och 'att vad 
det gäller distr'iktsbidrag, nuvarande praxis 
skall gälla oförändrad. 

§ 14 	 Biföll årsmötet SMSBIS motion angående 
ändring av stadgarna § 14. Som stadgeänd
ring skall, för att äga giltighet, beslutas på 
två på varandra följande allmänna sam
manträden. fick föreningens sekreterare i 
uppdrag att bevaka att motionen kommer 
upp på nästa allmänna sammanträde eller 
årsmöte. 

§ 15 	 Behandlades SM3WB motion angående QSL
l11äl'ken. Efter votering godkändes morio
nen med 117 rÖster. Mot motionen avgavs 
90 röster. 

§ 16 	 Avbröts förhandlingarna för lunch under 
vilken förerringens ordf. tackade den av
gående redaktören SM5CRD för det arbete 
han under många år nedlagt på vår tid
ning QTC och överlämnade föreningens 
förtjänsttecken i guld. 
När förhandlingarna återupptogs efter lun
chen vände sig ordf. SM4GL t'ill SM3WB 
och uttalade föreningens uppskattning för 
att han under en lång följd av år arbetat 
för föreningen och dess syften och omta
lade att styrelsen beslutat att 'kalla honom 
till föreningens hedersmedlem samt över
lämnade förtjänsttecknet i guld jämte där
til! hörande diplom . 

§ 17 	 Då det under lunchen framkommit att 
tveksamhet rådde om eventuellt missför
stånd i samband med rösträkningen upp
stått vid den under § 15 behandlade motio
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nen, tillfrågades årsmötet i ärendet. Års
mötet fastställde resultatet av rösträk
ningen. Mot detta beslut reserverade sig 
SM7BNL. 

§ 18 	 Behandlades SMSAA motion om organisa
tionsändring, QSL och QTC. Efter diskus
sion beslöt årsmötet att avslå motionen. 

§ 19 	 Beslöts att nästa årsmöte skall avhållas i 
Stockholm. Rekommenderades att tidpunk
ten ej förlägges så att den kolliderar med 
ARRL-testen. 

§ 20 	 Tackade mötesordföranden SMSZZ för vi
sat intresse och förklarade förhandlingarna 
avslutade samt överlämnade klubban till 
föreningens ordförande SM4GL. Denne 
framförde årsmötets tack till &MSZZ för 
att han velat leda dagens förhandlingar. 

§ 21 	 Tackade SM4GL arbetsgruppen i SM0 för 
nedlagt arbete i samband med dess morion 
varefter -den tillträdande redaktören 
SMSCVH erhöll ordet för en redogörelse 
för redaktionsgruppen-s uppläggning av ar
betet med QTC. Ärsmötesdeltagarna fick 
därefter tillfälle att ställa en del frågor, 
vilket även utnyttjades. 
Ordföranden SM4GL kommenterade så 
handläggningen av B :90 och besvarade en 
del frågor. Första exemplaret av årets E:22 
förevisades och berörda publikationer kom
mer under den närmaste tiden att distri 
bueras av KTS. 

Framfördes via SM2ABX en hälsning från 

Pinland om att SRAL eller bulletinred . 

meddelas vid eventuellt anordnande av 

amatörläger. 

SM6AEN framförde att kostnaderna l 


samband med om registrering på RITY

maskiner ansågs för stora. Han ville att de 

helst togs bort. SM4BWL ansåg att ägan

derätten efter ett visst antal år borde över

g~ till kontraktsinnehavaren. 

CW-trän'ing för nybörjare diskuterades. 

Avenså 27 MHz bandet och avarter av tra

fiken därstädes behandlades. 

Redogjorde SM4GL för sammanträde med 

rikspoliss tyrelsen angående annonsering av 

visst materiel. 

Framförde SM7BNL ett förslag på att av

skaffa kansliet. 

U nder årsmötesförhandlingarna företogs en 

insamling till SMSWL minnes fond. Resul

tatet blev att kr 244 :91 tillfördes fonden. 

Då 'inga y tterligare frågor förelåg tackade 

ordföranden för visat intresse och förkla

rade årsmötet avslutat. 


Vid protokollet 

Martin Höglund, SM5LN 


Justeras 

Jan Kuno MölIer, SMSZZ 


W R 	öhlund, SM5DMQ 

justeringsman 


K A Nilsson, SM5DEQ 

justeringsman 


-:=;;;:...~~~ 

Undertecknad, vid SSA årsmöte 1967, utsedd 
revisor, får efter verkställt uppdrag avge följande 
berättelse. 

För fullgörandet av mitt uppdrag har jag tagit 
del av föreningens räkenskaper samt styrelsens och 
föreningens protokoll. 

Verifikationerna är siffergranskade av under
tecknad. 

Banktillgodohavandet är styrkt genom uppvi
sade bankböcker. 

Postgirosaldot är styrkt genom posgirokonto
rets kontoutdrag. 

Kontantkassan är styrkt genom kassarapport. 
Koncentraaktierna, vilka förvaras i bankfack, 

har inventerats av un·dertecknad. 
Bestyrkta inventarielistor har företens. Be

styrkta lagerlistor per den 31 december har likaså 
företett-s. 

Inventarierna har avskriv-its med kronor 956:-. 
Varulagret har avskrivits med kronor 3175:-. 
Lager och inventarier är försäkrade till betryg

gande belopp. 
Avtalet med annonsbyrå n angående priser för 

QTC-annonser bör överses med tanke på att 
SSA-andelen varit oförändrad sedan 1959. 

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och 
ordning samt inkomster och utgifter vederbörli 
gen verifierade, varför jag föreslår, att styrelsen 
beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

Enskede den 29 mars 1968. 

Sten Lindgren, SMSBIS 

DISTRIKTSRAPPORTER 


SM 1 

Antalet lic. amatörer är f.n. 30 st., varav 22 be
talar medlemsa vgift i SSA. Dessutom finns 3 SL
stationer, som alla är anslu tna till föreningen. En 
oldtimer, Iyssnarmedlemmen 3089, har nu kom
mit igång med signalen SMl ATS. En annan ny 
- och aktiv - amatör är SMIEZB. Regelbunden 
aktivitet har förekommit från Visby, Hemse, 

Burgsvik och Ljugarn och kan väl sägas ha legat 
i nivå med föregående år. 

Rävjakt 
Rävjakt har ej bedrivits i någon större omfatt 

ning under året. Dock skall framhållas att en trev
lig svartsändarjakt ägde rum på vårkanten, då bil

burna jägare letade upp -CIO i gOtt samarbete 
med en HQ-stn, där 
på en karta. 

jägarnas bäringar lades ut 

UKV 
I UKV-sammanhang återfinner man vanligen 

-CNM och -CIO, bl.a.i testernas resultatl'istor, 
och på KV skall särskilt nämnas -CJV:·s många 
QSO:n, bl.a. i SAC och mobilt. Som vanligt har 
vi haft nöjet att se flera fastlandsamatörer och 
ex-SM l :or på ön. 

QSL 
Betr. QSL brukar de flesta korten nå sina resp. 

mottagare p~ klubbmeetings i Visby och övriga 
QSL brukar jag skicka ut med jämna mellanrum. 

Klubbverksamhet 
Meetings hålls regelbundet i Visby i Gotlands 

Radioamatörklubbs barack på '$öderväg, dessa 
skulle ju även kunna betecknas som distriktsmö
ten. Ett särskilt sommarmeeting den 16 juli, del
vis i samband med GRK:s 20-årsjubileum, lockade 
över 30 deltagare, bland vilka man hittade hams 
från SMS, 6 och 7. Tack KjeIV-7TE för Din med
verkan. På den s. k. Gotlandsutställningen i Roma 
den 15-23 juli -deltog klubben med en amatör
station. En hel -del QSO:n kördes, bl. a. flera DX. 

SM 3 
Verksamheten inom SM3 har under året varit 

ganska god . DL-posten har övertagits av 3AF ef
ter 3WB som varit DL i närmare 20 år. 3WB äg
nar nu sin mesta tid åt SRRC. 

Distriktsmöten och Läger 
I 'början av juni hade sundsvallsgänget ett myc

ket trevligt sommarläger med distriktsmeeting vid 
Armsjön söder om Sundsvall. På grund av ett 
snabbt beslut att arrangera lägret, kunde kallelse 
en'dast ske via Bullen. Detta till trots besöktes 
lägret av många SM3 :o r med familjer. 

SM4 
Totalsumman medlemmar 258 st., som är lika 

med 1966 års, är fördelat enligt följande: sändare
amatörer 187, lyss narmedlemmar 66, SL-stationer 
5. 

Klubbverksamhet 

kan rapporteras från följande platser: Falun, Häl

lefors, Karlstad, Kristinehamn, Lindesberg, Lud

vika, Säffle och Orebro . Karlstadsklubben samlar 

regelbundet 15 il 20 deltagare l:a måndagen varje 

månad kl. 19.00 i Domkyrkans Ungdomslokaler. 

Amatörer på genomresa hälsas välkomna av ordf. 

4CYY, Grums. Lindesberg har sina möten l:a 

fredagen varje mhad där 4BMX är ordf. Orebro 

l:a onsdagen V?rje månad, där 4COK kan kon
taktas . 

Kursverksamhet 
startade tidigt i höstas i Hällefors i ABF:s regi 
med telegrafiIteknik. I Karlstad och Säffle har 
TBV samlat ett stOrt antal deltagare i telegrafi 

I samband med scouternas 60-hsjubileum arran
gerades som bekant »Jamboree-on-the-air» den 5 
och 6 augusti och detta innebar för SM1:s del in
ledningen på ett samarbete me-d scouterna på ön 
- något som vi hoppas skall utveckla:s vi'dare till 
nytta oc-h glädje för bägge parter. SM1JAM hette 
stationen som deltog i Jamboreen och SMl AS 
skall främst ta åt sig äran a v ett lyckat arrange
mang med bl. a. god PR i lokalpressen. 

Betr. undervisning kan nämnas att -AZK lett en 
CW-kurs i Fårösund och att det ryktats om att 
den skall fortsätta. I övrigt har en del »privat
undervisning» förekommit inom -distriktet. 

Till sist 
ett litet upprop som riktar sig till alla som känner 
t'illstationer - främst då DX - som jagar SMl 
för sitt WAS M eller vad det nu kan gälla. Tag 
reda på när och var dessa hams vanligen är QRV 
och meddela bulletinred., så skall vi inom SM1 
försöka göra vad vi kan. Samtidigt vill jag passa 
på tillfället att anropa de amatörer, som kanske 
kan komma an hamna på någon av de tre SL1
stationerna under sin vpl eller repmån ad. Statio
ner finm och SLl är vårt ovanligaste prefix på 
banden . 

Med 	 förhoppning om ett solfläcksrikt 1968. 
DL!, SMtCXE 

QSL 
QSL-servisen har övertagits av Gävle-gänget 

med 3CLA som ansvarig, och de sköter detta ar
bete på ett mycket bra sätt. 

Aktivitet 
I övrigt är det god aktivitet på banden inom 

SM3, vilket har kunnat märkas i resultatlistorna 
från flera tester. Inom public relation har det fö
rekommit många fina reportage där SM3 :or och 
amatörradio varit inblanda:de på ett mycket trev
ligt sätt. DU, SM3AF 

speciellt bland ungdomen. Sunne undervisar klas
serna 8-9 i teknik i Fryksände skola och med 
ABF som arrangör för 10 il 12 elever. Trettio 
timmar per höst och lika många per vårtermin 
har planerats. Lindesberg rapporterar kursverk
samhet i teknik och Orebro i telegrafi genom I 3. 
Enligt andra-hands-källa är verksamheten i Falun 
samma som i Orebro. 

Distriktsmöten 
I Falun den 7.5 där följande funktionärer val

des för distriktet att tjänstgöra 2 år framåt: sek
reterare 4CYY, Grums, kassör 4PG, Kristinehamn, 
QSL-manager 4CTF, Skoghall, diplommanager 
4DXL, Skattkärr, materialförvaltare 4AYD, Bjäl
verud, VHF-kommittc 4PG, 4COK och 4KM, 
valkommitte 4BTF, 4BVJ och 4GX. 

Pristagarna för akrivitetstesten (80 och 40 m) 
grarulerades i rätt ordning: SM4MI, 4DXL, 4DLT, 
4DXW, 4DHF, 4A WG och 4CFL. 

SMSCXF, B. Hellström tala:de om sina erfaren
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heter av mittmatade antenner för KV-banden. 
I Ludvika den 22.10 där 4'KZ visade en färg

film från familjens semesterresa 1967 i England! 
Skottland. 4GL talade om 2-mtrs-fyren SM4MPI. 
I Ludv'i'ka hade vi oturen med sträng och tidig 
vinter dagarna före. Enligt Karlskogabeslutet sept. 
1964 skall vårmötet hållas om möjligt före SSA:s 
årsmöte och höstens träff sent efter Tossebergs
klätten. 

Efter upprop i "SM4-nytt» har flera klubbar 
röstat för ett vårmöte sista veckan av april eller 
början av maj samt höstens möte tidigare än 
brukligt. Den tågordningen utlovas i varje fall 
fram till våren 1969. 

Läger 
för 4:e året i följd på Tossebergsklätten vid Fry
kens vänstra strand. Många »drive-in-besökare» 
besökte platsen 14-16 juli . Ca 200 qso kördes på 
kv-banden tack vare effektiva stationer, som Ut
lånades från Elfa och Schlumberger. För en gångs 
skull lyckades vi även med 2 mtr, då allt höll 
och fungerade. Vägen upp till Klätten asfalterades 
i höstas och Restauranten planeras att byggas ut 
under våren -68. Vi håller traditionen igång och 
återkommer i sommar under juli. Planera en av
stickare till denna natursköna trakt, Du är hjärt 
ligt välkommen! 

"SM4-nytt» 
Medlemsbladet med QSL-sändningarna utkom 

med 6 nr. 4CFL Jonny Olsson avgick som red. 

SM7 
Under året har antalet sändaramatörer ökat 

med ca 35. Vi är nu omkring 650 amatörer och 
15 SL-stationer. Antalet medlemmar i SSA är 510 
varav 60 är lyssnarmedlemmar. 

:Som vanligt har de aktiva klubbarna 'i Eksjö, 
Hälsingborg, Hässleholm, Jönköping, Kristianstad, 
Malmö, Nässjö, Oskarshamn, Växjö och Ystad 
haft regelbundna möten. 

På hälsingborgsklubbens traditionella julfest 
fanns amatörer från de flesta SM-distrikten och 
även från OZ. 

Distriktsmöten och Läger 
Vi har endast haft ett distriktsmöte under året. 

Detta ägde rum i Ronneby på våren. Ett 70-tal 
amatörer och ca 20 damer hade mött upp. 
SM0KV höll ett intressant föredrag om antenner 
i allmänhet och Qubical Quads i synnerhet. I 
samband med detta meeting gjordes lyckade ex
periment med .f AM trafik. 

Hässleholms och Oskarshamns radioklubbar 
gjorde god reklam för vår hobby under sportlovs
veckan, genom att Ställa Ut och demonstrera ama
törradiostationer. Oskarshamn hade dessutom 

-=......-....,~-~~,~-~~ 

under hösten p.g .a. flyttning . Den nye red. från 
januari vill gärna ha bidrag och heter SM4IM 
Enar Jansson, Gärdesgat. 5, 670 50 Charlotten
berg. 

QSL-tjänsten 
har med SM4CTF Skoghall som tjänstvillig chef 
distribuerat ca 85,5 kg, vilket motsvarar drygt 
29.000 QSL. 

SM4 UKV -fyren 
har från en plats nära Grythyttan med QRA
locator »HT 23 g» arbetat 334 strämavbrott'dygn 
under het. Run'dstrålande sändning på frekvens 
145,00 MHz och tillförd effekt ung. 50 w. OSA
klubben med 4COK och SM4-3896 Sörensen har 
nedlagt ett förtjänsdullt arbete. Fyrva'ktaren Sö
rensen, som varit bosatt i Hällefors, har företagit 
ett 15-tal bilresor till fyren oj samband med rep. 
och trimning. I mitten av dec. flyttade Sörensen 
till SM6 och från och med 20.1.68 har 4CSE 
Benil Andersson, Gillersväg. 12, Hällefors, tel. 
0591/12620 i samarbete med 4CJU, Grythyttan 
åtagit sig fyrvaktanjänsten. 

Årets stora händelse var annars när Max PIanck
fyren SM4MPI Starta'de från Spånsb erget vid Id
kerberget den 20 sept. Riktad sändn'ing mot NW 
och frekvens 145,96 MHz. 4GL har arbetat ener
giskt för att få denna förnämliga norrskensindi
kator QRV. 

DL4, SM4KL 

även i år ett sommarmeeting på Gunnarsö Os
karshamns skärgård. 

QSL och Aktivitet 
QSL-trafiken har som vanligt på ett utmärkt 

sätt skötts av 7QY och det är även han som sva
rat för bulletinsändningarna. 

Många SM7 :or har gjOrt goda insatser i olika 
tester. Här kan nämnas 7CRW som med stor 
framgång deltagit i bl. a. Venezuelan Contest och 
CQ SSB ConteSt. 7TE totalsegrade i SAC-testens 
fon idel, 7CRW segrade i W ASM foni . 

Nya DL 
Vi har även bytt DL, inte en utan två gånger 

under året. Det var 7 AlA som avgick från DL
posten efter en period och efterträddes av 7VO. 
Tyvärr kommer 7VO att lämna distriktet vilket 
gjorde att jag övertog DL-skapet ,den 1/11 -67. 
Jag tackar både 7 AlA och 7VO på samtliga 
SM7 :ors vägnar för det goda arbete de båda gjOrt 
för V~rt distrikt och vår hobby. 

DL7, SM7BKZ 

IARU REGION 111 

Planer finns att upprätta en Region III Division 
(CARU) vid en konferens i Sydney, Australien, i 
påsk. d. å. Den nya sammanslutningen, som har 
organiserats av New South Wales Division of the 
Wireless Institute of Australia, kommer att ha 
som främsta syfte att etablera och upprätthålla 
kontinuerliga förbindelser med föreningar inom 
I.T.U., Region III. Man kommer på så sätt att 
kunna uppvisa en enad front vid framtida LT.U.
konferenser. Ytterligare ett primärt syfte är att ge 
hjälp till utvecklingsländerna. Det kortsiktiga än
damålet med konferensen är att upprätta en ad
ministrati v och organisatorisk grundstomme. 

Nationella amatörföreningar över hela världen 
inb juds att utse delegater att besöka konferensen 
som gäster till Federal Executive of W.LA., vilka 
kommer att ordna inackorderingen under f yra
dagarsperioden. All korrespondens rörande konfe
rensen skall adresseras till John Battrick (VK30R), 
federal Secretary, W.I.A., P O Box 365, Frank
stone, Victoria 3199, Australia. 

FIRAC 

har publicerat den första utgåvan av vad som 
verkar bli en regelbundet återkommande bulletin 
för det snabbt ökande antalet hams som direkt 
eller indirekt har samröre med järnvägen. En in
ternationell callbook håller också på att samman
ställas. Den brittiske representan ten, Mr R. Hoo
per, Station Master House, Tavistock North Sta
tion, Devon, hör gärna ifrån intresserade läsare. 

Zaragoza Convention 

Ett internationellt amatörradiokonvent kommer 
att hWas i Zaragoza u~der den spanska vårfesti
valen (22-26 maj) . Amatörer från alla delar av 
världen inbjuds att deltaga. Ett späckat program 
med besök, förhandlingar, föreläsningar och bjud
ningar arrangeras av organisationskommitten (De
legation U .R.E., Apartment 86, Zaragoza), från 
vilken fullständiga upplysningar kan fås. Anmäl
ningar mottages t.o.m. den 15 april. 

~ 

RECIPROKT 

Den 6 februari i år gick våra nya bestämmelser 

äntligen igenom hos Televerket, och sändes några 
dagar senare vidare till tryckning, som nog ty
värr kommer att ta 2 il 3 månader. 

Bestämmelserna har döpts om och heter nu
mera B :90. 

Från ovannämnda datum har Televerket börjat 
tillämpa de nya bestämmelserna i vad beträffar 
temporära amatörradiotillstånd för utländska 
medborgare. Sverige är m a o ej längre något u
land på det området. 

Följande system kommer att tillämpas hos Tele
verket då utländska medborgare önskar tillstånd 
i Sverige : 
1 Den sökande insänder en ansökan till Telever

ket på speciellt formulär (som skall tryckas 
på minst två språk. Innan detta är färdigt kan 
vårt svenska ansökningsformulär användas i 
tillämpliga delar). 

2 	 Ansökan skall åtföljas av ett lämplighetsintyg 
från polismyndigheten i hemlandet. 

3 	 Fotokop'ia av det egna tillståndsbeviset (eller 
liknande) där den egna anropssignalen är an
given. 

4 	 Ansökan skall tillsammans med de övriga 
handlingarna därefter insändas till det egna 
la ndets tillståndsmyn'dighet för yttrande, var
efter tillståndsmyndigheten skall vidarebeford
ra ansökningshandlingarna till: 
Televerkets Centralförvaltning 
Radiou tvecklingssektionen 
Fack 
S-12320 FARSTA 1 

Meningen med att handlingarna skall vidarebe
fordras via det egna landets telemyndighet (eller 
motsvarande) är att få officiellt bekräftat att till
ståndet är gällande. 

Tills vidare kommer inga avgifter att uttagas 
för temporära kortfristiga tillst~nd i Sverige. 

Anropssignalen kommer_att bli den egna, med 
tillägg av ISM + distriktssiffra, t ex LA2XYZ/ 
SM6. Vid mobil trafik från bil eller fartyg blir 
anropssignalen LA2XYZ/SM6/M respektive 
LA2XYZ/SM6/MM. 

Eftersom Televerket är generöst kommer reci
procitet ej att fordras för att en utländsk sändare
amatör skall få tillstånd 'i Sverige. Inte heller 
kommer medlemskap i SSA att fordras. (Men 
SSA har givetvis ingenting emot att den utländske 
amatören blir medlem, utan ser det gärna). 

Han får givetvis använda sitt eget modersmål 
vid trafik i Sverige. I Srorbrittannien får däremot 
endast engelska användas, vilket har väckt stor 
opposition. (De svenskar som har erhållit till
stånd för amatörradiotra·fik i Libanon, måste an
vända engelska vid varje tillfälle anropssignalerna 
anges, men i övrigt får förbindelsen genomföras 
på det egna modersmålet. Red:s anm.) 

Slutligen har Televerket meddelat, att man vill 
ha 2 a 3 månader på sig för att behandla en an
sökan. 

Du som har kontakt med amatörer som tänker 
sig hit på semester i år - informera dem snarast 
så att de ansöker om tillstånd i god rid. 

Om Du har några frågor beträffan'de ovanstå
ende, ring mig gärna eller ropa upp mig på ban
den . Klas-Göran Dahlberg, SM5KG 
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Diodinkoppling av kristallfilter 

för cW-Imottagning 

Från CQ Nov. 1967 

Gunnar Mejenby SM0FT/5 
Box 474 
75106 UPPSALA 

Aven om det i mottagaren redan finns ett SSB
kristalJfilter eller mekaniskt filter, kan ert enkelt 
kristallfilter inkopplas för ökad selektiv'itet vid 
CW-mottagning. 

Filter av olika typ i lågfrekvensedelen kan 
många gånger vara bra och till stor hjälp vid mot
tagningen, men starka signaler redan i MF-delen 
kan ställa till med trassel. I dessa fall gör ert kri
stallfilter efter blandaren stor nytta. Detta filter 
måste dock bortkopplas vid mottagning av tele
fonisignaler . Vid lägre mellanfrekvenser kan en 
Q-multiplier vara bra, men är ofta lite besvär
ligare att handskas med, i synnerhet vi·d frekven
ser över 1 MHz. 

Ett vanligt »gammalmodigt" kristallfilter kan. 
med moderna inkopplingsprinciper, vara den 
bästa och billigaste lösningen vid telegrafimottag
ning. Det utgör i varje faJJ ett enkelt och billigt 
alternativ vid praktiskt taget vilken mellanfre
kvens som helst, även så hög som 6-9 MHz vil
ket ofta används vid SSB-mottagning. 

200 pF 

T~Fn 
Fig 1 

Ett enkelt kristallfilter visas i fig . 1, där det 
placerats meJJan två MF-steg. Spolen L kan vara 
en enkel lidnino: eller den ordinarie MF-transfor
matorn . De båda 47 pF kondensatorerna används 
inte för avstämning, uran för att åstadkomma 
balans vid ingången av kristallfiltret. Värdet på 
dessa kondensatorer är inte kritiskt, men bör ut
provas för bästa resultat vid den använda mel
lanfrekvensen. Art kondensatorerna inte används 
för resonansavstämning har sin orsak i att derta 
skulle resultera i en hög impedans och tendera 
att bredda kristallens resonanskurva. KristaJlen 
representerar en ganska låg impedans vid sin re
sonansfrekvens. Selektiviteten blir störst när kri 
stallen får arbeta mot en relativt låg impedans, 
både på inghgen och urgången. 

I allmänhet spelar det ingen roll om MF-filtret 
blir något snedavstämt, förstärkningen i steget 
minskar därvid obetydligt. men med bättre se
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lektivitet som resultat. Kondensatorn på 10 pF 
tjänstgör som " faskontroll», d v s används för un
derrryckning aven viss frekvens. D en kan an
tingen inställas en gång för alla för bästa resul
tat, eller varieras med ra tt. En annan lösning är 
act konden»atorn u tbyts mot en kapacitansdiod 
- varactor - vilken styrs med en variabel lik
spänning. Denna anordning möjliggör justering 
för underrryckning aven störande signal ovanför 
kristallfrekven sen . 

Ett dubbelt kristallfilter visas i fig. 2. 

200 pF O 

T7PF 

I 47PF-:

--' ID 
Fi9 2 

Impedanserna i vanliga transistorer är betydligt 
lägre än vid rörsteg, och därför kan ert enkelr 
kristallfilter med gorr resultat inkopplas som fig. 
3 och 4 visar. Sregen kan mycket väl motstånd
kopplas (fig. 3), eller kristallen anslutas från se
kundären av MF-filtret alternativt urgången av 
ett mekaniskt filter och direkransluras till basen 
på nästa rransistorsteg (fig. 4)). Inga andra åtgär
der behöver vid ragas än are koppla in kristallen 
med två blockeringskondensatorer för likspän
ningarna på bas och kollektor. EvenruelIt kom
pletteras filtret med en kortslurningsanordning 
över kristallen för telefon imottagning. Någon fas
ningskonrroll har inre inritats, men den kan även 
här utgöras aven variabel kondensator på 25
200 pF, beroende på vilken mellanfrekvens som 
används. Den inkopplas anringen i serie eller pa
rallell med kristallen, för are variera dess reso
nans- och antiresonansfrekvens. 

Diodinkoppling 
Vid vilken typ av kristallfilter som helst kan 

dena in- och urkopplas med en strömbrytare, 
relä eller kris talldiod. Direktkoppling visas i fig. 
3, och kan användas när ledningarna till bryraren 
kan göras mycker korea och vid låg mellanfre
kvens . Skärmad ledning till panelen är ofta nöd
vändig, men derra resulterar i extra kapacitanser 
till fil[J·er. 

~1 

Fi9 3 

t-----tIOH I r ~ I 

Fig 4 

Reläkoppling eliminerar ledningslängden till 
brytaren och möjliggör lång ledning till manöver
brytaren på panelen. Ett relä är dock inre alltid 
så lyckat i en trång mottagare eller transceiver. 

Den elegantaste lösningen är en diodswitch och 
detca visas i fig. 5. Funktionen är densamma som 
då en enpolig brytare används för korrslurning 
av kristallen . De två resistanserna R1 och R2 
bildar en 5pänningsdelare, som placerar ungefär 
+6 volt mellan ena sidan av dioden och jord. 
Den andra sidan av dioden ansluts via R3 till en 
vippomkopplare, som lägger + 12 volt till dioden 
i förh ållande till jord. I det första fallet förspänns 
dioden i framrikrningen, och den leder alltså med 
låg resistans signalen förbi kristallen, genom att 
praktiskt taget kortsluta denna. I det andra fal
let förspänns dioden i backrikrningen och den blir 
spärra'd, varför signalen måste passera kristallen. 

R3 

18 k 

ut~I-""""--I 

Rl ~ ~ R2l8kl8k 

~~in -
+ 12V 

Fig 5 

Resistansern.1 R 1 och R2 förhindrar inte enbare 
art för stor ström passerar genom dioden, uran 
isolerar även signalen från likspänningskonrrol
len. Det innebär act omkopplaren kan placeras 
var som helst på panelen. Värdena på R 1 och R2 
är inre kritiska utan kan variera mellan ca 10 
och 100 kohm i de flesta fall. Det enda man måste 
taga hänsyn till är arr de inte får vara för Stora, 
vilket annars kan medföra arr en stark signal 
själv öppnar dioden p g a der spänningsfall som 
bildas. Detta sker dock inre om krisrallfiltret pla
ceras Ungt fram i MF-delen, vilket också är der 
rätta för att uppnå högsta möjliga selektivitet. 

filter 1 

H==H t-r---1O-ri ~ 
fi lter 2 
c::::::J

samtl R 

f 2 T l 18 k 
o 

P 
-=

+ 12V 
F.ig 6 

Kopplingen i fig. 6 arbetar efter sam
En enpolig vippomkastare möjliggör 
urkoppling av två olika kristallfilter. 

ma 
här 

princip. 
in- och 

Fig. 7 visar err FM-steg med enkelfilter. Fig. 8 
är en koppling med extra kristall filter för cw
mottagning med diodswitch och kapacitansdiod 
som fasningskonrroll, vilken manövreras från pa
nelen med liksDänning. Det är samma koppling 
som i fig. 1, kompIerrerad med 1 N 916 som 
switchdiod och TV301 som fasningskonrroll. Den 
senare kan givetvis utbytas mot en 15 pF trim
mer, varvid 100 kohm, 10 kohm potenriometer 
och 1 mH drossel bortfaller. 

MF-tilter 

Fi9 7 
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Utökad Service från Standardfrekvens
stationerna WWV/WWVH 

SM4DXL, Ullmar Qvick 	 3:e gruppen = Magnetisk StOrm föregående dag 
MF-filter (iakttagelser) 
1---:1 Sedan den 1 januari 1968 sander WWY, Fort EEE nil 
I Collins, Colorado (2.5, 5, 10, 20 och 25 MHz) och UUU 00-06 GMT 

WWVH, Maui, Hawaii (5, 10 och 15 MHz) för	 AAA 06-12 GMT 
utom de var 5:e minut givna uppgifterna om kon	 BBB 12-18 GMTI 
ditionerna över Nordatlanten även särskilda s. k. DDD 18-24 GMT 
Geo-Alert-meddelanden. NNN 00-04 GMT innevarande dag 

Förutsägelserna utges dagligen kl 0400 GMT av 
World Warning Agency och sändes första gången Exempel: GEO SSS EEE DDD betyder: GEO 
kl 0418 av WWV och kl 0448 av \'\!WVH var = Solar-geofysikalisk tilldragelse, SSS = ProtonL~_J efter de repeteras med en timmes mellanrum tills fIares vän tas, EEE = Inget protonutbrott mellan 
ny förutsägelse föreligger. igår kl 00 GMT och idag kl 04 GMT, DDD 

Va rje meddelande inleds med bokstäverna GEO Geomagnetisk stOrm började mellan Id 18 och 24 
på telegrafi varefter följer tre grupper av vardera GMT i går 
tre lika bokstäver. De använda koderna har föl Till tjänst för dem som inte redan lyssnat på 
jande betydelse: WWV/WWVH ges några ytterligare upplysning
l:a 	gruppen = Varning. Förutsägelse 0111 ar om sändn ingarnas an vänd ningsmöjligheter. För 

oss radioamatö'rer kan signalerna förutom ovan
I ...L EEE nil (ingen förvarning) 	 nämnda förutsägelse även ge korrekt tid samt ka- -= 

in ur 

"""-1 
-=-------, 

I 
I 

,II-I.:..,----f----t"--t-"T"""""1 I 

lOOk U 

GnF 
L III Flares (soleruptioner) libreringssignaler av högsta noggrannhet. WWV 

SSS Protonflares och WWVH sander kontinuerligt utom 45 till 49 
Fig 8 TTT Magnetisk storm minuter över varje hel timme, då man gör ettfaskontroll 

L......J UUU Flares och magnetisk storm fyra minuters avbrott över WWV och motsvau

L +12V 	 VVV Protonflares och magnetisk stOrm rande avbrott över WWVH kommer 15 till 1910 k 
HHH .5tratwarm (uppvärmning av stra tosfären) minuter över varje hel t im me. 4, 9, 14, 19 min . 
DDD och flares etc. över hel timmes ges tid i GMT på telegrafi, 
BBB och protOnflares varefter konditionerna över Nordatlanten anges

Komponenterna kan monteras på en liten PC vetvis lösningen. [ de flesta fall bör det inte be
MMM och magnetisk storm 	 med bokstäverna N = normal, U = unsteady el

platta enligt fig. 9, eller på annat sä tt om HF	 reda några bekymmer, och det finns som regel ler W = warning plus någon av siffrorna 1-9.
ledninga rna görs så korta som möjligt. Mottaga	 någonstans på panelen plats för en miniatyrpo 2:a gruppen = ProtOnevents föregående dag 	 Ex.: N9 anger normala förhållandena med extremt 
rens koppling och tillgänglig plats bestämmer gi-	 rentiometer med 'drag- och skjutomkopplare. (iak ttagelser) goda signals tyrkor. Omedelbart efter denna kod 

EEE nil ges GMT-tid på telefoni. 
MMM 00-06 GMT Slutligen kan nämnas att även den japanska

Foliesidan Komponentsidan TIT 06-12 GMT stationen JJY som använder samma frekvenser 
HHH 12-18 GMT som WWV (2.5, 5, 10 och 15 MHz) sänder förut
SSS 18-24 GMT sägelser om vågu tbredningen jämte tid i JST 34
III 00-04 GMT innevarande dag 35 och 59-60 min. öve r hel timme. 

+ b\b~ ~((6 ~ 
[;] [;] 

---,

-Hr CJLS 
I 

MF I "I'l~[] ~ .J §IB [JJ 
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1968 ARS LOTIERI FOR SÄNDAREAMATORER 
Vinslvii rdc: 7.085:- kr. ink!. allm. va ru.skatt men exkl. lotteriskatt. 
2.000 lotter Il lO kronor kommer att fi:irsäJJas und(' r tiden ·fIosm UH den 31.5 
1968. Lotterna fA r inköpas endll::!l av Innehavare av gälla.nde ~iltståndsbev1s för 
Innehav och nyttjande (lV lSändare. 'Dragn'inb" liker så. snar t so mlotterna slut..sh.lLs. 
ellcr senast den 1.6.1968. DragningslLsla publiceras I QTC I det nummer som ut
kommer närma.st efter dragningen so.mt i SSA-bullelinen. 
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Antennen A och O 

för radiokon1n1unikation 


SM5DDX, Sven Hubermark, 
Jämvägsgatan 2, Solna 

DEL 4 
Del 3 behandlade flödestäthet, och i anslutning 

till det tas här upp skeendet i en antenn (växel
strömskrets), dels med rent ohmskt motstånd och 
induktans, resistans och kapacitans samt slutligen 
resistans, induktans och kapacitans. 

Figur l visar ett kopplingsschema över en växel
strömskrets innehållande en spole, i vilken det 
alstras en emk U s på grund av självinduktion. 
Vidare finns ett indukstionsfritt motstånd med 
resistansen R. Genom kretsen fl y ter en växel
ström, I = lo . sin wt, vilken ger upphov till en 
emk i spolen, Us. 

dl d (lo . sin wt)
U s = - L . - = - L . 


dt dt 

= - L . lo . W . cos wt = 


= - L . lo . W . sin (wt 	 (I)+ f) 
Minustecknet anger att spänningen motverkar 

strömmens tillväxt och avtagande. L är spolens 
självindukstionskoefficient eller induktans, som 
mäts i Henry. 

Spänningen över R är Ur = R . lo . sin wt och 
om strömkällans emk är U, så är U + Us = Ur, 
dvs. U= Ur - Us i vilken värdena på Ur och Us 
insättes varvid 

U = R . lo . sin wt + L . l o . W . sin (wt + -~-) 
(2) 

Detta matematiska samband åskådliggöres i fi
gur 2. Vektorerna R . lo och L· W lo är vinkel
räta mot varandra. Spänningsvektorn 2· lo be
skriver variationerna i U och för U gäller således 

U = lo . 2 . sin (wt + 'I), 
vilket t yd.er på att s~römmen löper efter s.fän
nlngen. For t = O blIr 2 2 = R2 + (L' w) (3) 
(Se fig. 3) . Här finns de kända storheterna L . w, 
som är den induktiva reaktansen och 2, impedan
sen. I figur 4 har en kondensator fått ersätta spo
len. Ar kondensatorn uppladdad till spänningen 
U c har den alltså laddningen Q, för vilken gäller 
Q = C' U c. 

Q 	= Qo . sin (wt -~) och strömmen »genom» 

dQ 
kondensatorn beräknas ur I dt 

Wt 
I = dQ 

dt = 

d [ Q o . sin ( - ~) J 
dt 

= 	 W . Qo . cos ( w t - ; ) där nu wQo sättes = l o 
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och eftersom cos (wt - ;) = sin wr. 

så I = lo . sinwt. 
Q Qo

För spänningen U c gäller att U e = 
C C 

71') -- . -.. 0. sm. ( wt -- lo o . SJll ( Wt - 71') 
.2 W • C 2 

För U r gäller, då samma ström passerar "ge
nom» både motstånd och kondensator, att Ur = 
R . lo . sin wt och om strömkällans emk är U, 
så är U = Ur + Uc, dvs 

U ,~, R lo . sin wt + lo 
o .sin(wt-f)wC 

(4) 

lVid t = O är 2 2 = R.2 + - --)2 
(5)( W ' C 

1 
där - kallas för den kapacitiva reaktansen.

wC 

Med hjälp av de nu härledda sambanden kan 
vi alltså närmare studera en krets med resistans, 
kapacitans och induktans. Figur 5 visar själva 
kretsen med delspänningarna. Obs. att U o är ne
gativt, vilket innebär att spänningen motverkar 
strömmens tillväxt och avtagande. Eftersom 
strömkällans emk är U, så är U = Ur - Us + 
Uc. Med hjälp av de tidigare sambanden (2) och 
(4) kan fan således studera det elektriska förlop
pet i t. ex. en antenn. Man får således U = Ur -
Us + U c och U = R' l o . sin wt + W . L . lo . sin 

( wt +.2':..) + ~. sin (wt -~) (6)
2 UJ • C 2 

I figur 6 visas vek tordiagrammet för ström
kretsen i figur 5 då t = O. Impedansen erhålles 
omedelbart ur figuren som 

2 2 = R.2 + ( (,)' L - - 1- )" (7)
uJ ' C 

Både pos. och neg. fasförskjuming kan före
komma och kan beräknas ur d iagrammet. 

Den totala effekten Ptotal i varje särskilt ögon
blick erhålles om U i (6) multipliceras med 
lo . sin wt, varav 

Ptotal = U . lo . sin wt eller 
Ptnta' = R . Io2 . sin2 uJt + (U . L . le,!! . sin 

w t . sin ( uJt +;-) + 

I ,,2 (71' )+ 	 . sinwt · sin wt - 
uJ' C 2 

--r--l 
I IL 
I I 

"-' I I U
I 

R I 
Ur I 

FIG.'. RESISTANS FIG.2. U=Ur-Us 
OCH INDUKTANS. 

R L C 

..... : ~! IIE~ .:.-u,: .:. U, 

Fl G. 5. KRETS MED RESISTANS, I N DUKTANS 
OCH KAPACITANS. 

vilket efter förenkling leder till: 

w· L 
Ptota ' = R . I02 . sin!! wt + _.. _- . I 02 

2 

1 
sin 2 wt - -2- - - . I,,2 . sin 2 wt (8)

uj . C 

Ett närmare studium av ekv. (8) och dess tre 
termer leder till följande resoneman g: 

Den första termen är den effekt som omvand
las till värme i själva antennrråden. Dess medel
värde under en hel period (t = T, se del 3) blir 
R . F effektiv. 

Den andra termen motsvarar den effekt, som 
åtg3r att uppbygga magnetfältet, eller den effekt, 
som magnetfältet avger, då fältet »försvinner». 

'/I' 

För °< wt < - är faktorn sin 2 {J)t pos., och 
2 

un'der denna kvartsperiod byggs magnetfältet upp. 
71' 

För -- > wt > 71' är sin 2 wt neg, vilket betyder
2 

att magnetfältet håller på att försvinna och avger 
sin energi till kretsen . Totala effekten under en 
hel period hlir alltså noll. 

Den tredje termen visar hur energin avges från 
kondensatorn, då det elektriska fältet byggs upp 
eller energilagringen i kondensatorn när det för
svinner. När den tredje t ermen är pos. så är den 
andra neg. och vice versa. Ett energiutbyte före
kommer alltså mellan spole och kondensator. 

Speciellt intressant är det full, d~ det magnetiska 
flödet avger lika mycket energi, som det elektriska 
fältet tar upp eller tvärtom. Detta inträffar om 
andra och tredje termen är lika stora men har 
olika tecken . Från U tillföres då kretsen exakt så 

URn e 

FIG.3. Z2=R 2+ (w L)2 FIG.4 . RESISTANS 
CLÅ. t=O OCH KAPACITANS. 

wL 

-'wC 

FIG.6. t=O LEDER TILL 
2 2 , 2

Z=R+(wL--)wC 

mycket energi, som behövs för att värma upp le
22daren. Detta sker Om i (7) = R2, dvs. att 

1 1 
(IJ • L - -- = 0, dvs. W = 1/ (9)

w'C L ' C 
Den elektriska kretsen säges då vara l reso

nans, och utbytet mellan magnetisk och elektrisk 
energi är fullständig. Man behöver endast tillföra 
energi för uppvärmning av ledningstrådarna. 

Vid studiet av formel (7) och (8) kommer man 
ganska snart underfund med hur svårt det i verk
ligheten är att konstruera en elektriskt riktig an
renn, som ju är ekv ivalent med kretsen i figur 5. 

-~......~~--

The Highlanders och DL7 
inbjuder till tradi tionellt 

sm1~HfeetiH!I 
med kamratlig somvaro 

'-'--------.,
Söndagen den 26 moj 1968 

å lövhul fs Friluftsg6rd 3 km ö. Nössjö 

y, kommer an lrälla SSG:s OrdförandB SM4Gl, Gunnar Ertksson 

Mobilpossn ing. 2 och 80 m SK7AF, tron Id . 07.30 HlT 1~lbQl~~~~;d) 


Rävjakt kl. 09.30, ma x I lim. 3- 4 micklar skall "klippas" medtog "sox" 


Utställningar m m 


Tog med nelo fom,llM och njul ton sCindog i voclcer nOIur. H1crllig' vCi lkomnol 
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"VJH[F 

Lennart Berg, SM6BTT 
Ringduvevägen 58, 54010 SKULTORP 
Tel 0500-34242 

MARSTESTEN Multiplier: QSO SM - OH och OH - OH ger 
multiplikatorn 1, QSO SM - OH ger multipli 1. SM3AKW 4028 P 20. SM4DEG 815 P katorn 3, och QSO SM/OH - annat land ger 2. SM2CKR 3960 " 21. SM5EBE 774 " multiplikatorn 0,5.3. SM5BSZ 3700 " 22. SM0EZF 735 " Loggar: Loggarna skall upptaga i följande ord4. SM7AGP 3373 " 23. SM4KL 707 " ning: datum, tid, kontaktad station, sänt och5. SM6CSO 3240 " 24. SM0DRZ 660 
mottaget meddelande, avstånd i km, multipli 6. SMlDTT 3212 " 25. SMSDYCl5 578 " kator och poäng . Totala poängsumman skall7. SM2DXH 2742 " 26. SM2DQS 500 " summeras av deltagaren. Uppgift om statio8. SM6DVH 1996 " 27. SM5AGM 440 " nens utrustning 'skall finnas. Loggarna sändes9. SM5BEI 1565 " 28. SM4HJ 397 " senast den 9 juni 1968 till: SM6BTI (SM10. SM6EOC 1540 " 29. SM5AFE 360 " Stns) och OH2BEW (OH-stns).11 . SM6BTI 1464 " 30. SM5BMK/5 325 " Segrare blir den station som har den högsta sam12. SM6DVZ 1390 " 31. SM7DNS 324 " manlagda poängsumman. 13. SM4COK 1331 " 32. SM4PG 312 " Segrande land blir det land vars fem bästa del14. SM6CQU/7 1251 " 33. SM4DHB 100 " tagare har den högsta sammanlagda poäng15. SM4EBG 1208 " summan.16. SM0AUS 1160 " 432 MHz 

17. SM6ENG 940 " 1. SMICUH 368 " 
18. SMICIO " 2. SM0CPA855 	 184 " 
19. 	SM5DUY 830 " 3. SM5BSZ 184 " RESULTAT FRÅN UK7 :s JULTEST 

DEN 26/ 12 1967 
Vha norrländska VHF-bröder fortsätter att 

samla poäng, men det verkar som om SM7 och 1. OZ9PZ/P 50 p 20. OZ5GG 14 P 
SM6 börjat att ta upp kampen . 2. OZ10F 43 SM6EOC 14 " 

SMICIO Totte skriver att han nu varit QRV 3. OZ5NM 38 22.0Z4EM 13 " 
på 144 ett år och resultatet är 7 distrikt plus 4. SMlDTT 32 SM7ASL 13 " 
OH0, OZ, SP och UP2. SM4MPI hörs fint ute SM7AGP 32 24 . OZ5FZ 12 " 
på Gotland medelstyrkan ligger på 559. Stationen 6, OZ9BE 26 " 25 . OZ6GP 10 " 
består av 6 ö 6 ele antenn, 6CW4 converter, och 7. OZ6JT 24 " OZ6BT 10 " 
TX med QQE 04120 och inpt 30 watt. QRG är 8. OZ7GU 23" OZ4BK/P 10 " 
144,36 och 145,05 MHz. 9. SM7ADC 20" 28. OZ8PV 8 " 

SM0CPA Lasse skriver ett långt brev om den OZ4FD 20 " OZ9DA 8 " 
första kontakten med SMl på 432 MHz. SMICUH 11. OZ8SF 19 " 30.0Z2GM 6 " 
körde med diverse från Sthlm lånade grejor utom OZ6VG 19" OZ9EVA 6 " 
antennen som var Olas egen. TXen bestod aven SMlDEW 19" 32. SM2DXH 5 " 
BAY96 trp från 144 och con vener AF239- OZ4CT 19 " OZ9HN 5 " 
ECC88 antenn var 4 X 7 ele. Uteffekten var ca 15. OZ9ZZ 18 " 34. OZ6SR 4 " 
5 watt' rapporterna var omkring 569 på båda hål  OZ6VF 18 " OZ6JM 4 " 
len. Vi gratulerar till de fina kontakterna! 17. OZIPD 15" :-6. OZIBI 3 " 

OZ8UX 15" 37. OZ4SJ 2 " 
OZ9VN 15" 38. OZ6EI 1 " 

Checkloggar : OZ20E, OZ5G, OZ8IS och 
OZ8SL.INBJUDAN TILL SM-OH VHF TEST 

Samtliga loggar var föredömli gt snyggt förda 
och lätta att kontrollera.För att stimulera VHF-aktivitetcn i Finland 

73och norra Sverige har VHF-managerna i OH och 
UK7 testkommitteSM beslutat att på försök anordna en VHF-test 

mellan SM och OH. Alla amatörer kan och får 
deltaga men poängberäkn ingen är sådan att QSO 
mellan SM-OH ger högre poäng. SKÅNE MOTET 19 MAJ 
Testtid: 25 maj 1800 GMT - 26 maj 1300 GMT. 
Band: 144, 432 och 1296 MHz. SM7AED har bett mig ta in i QTC att de som 
Poäng: l poäng per kilometer. inte kall pejla in mötesplatsen kan lyssna på 144,5 
Testcode: RS(T) + QSO-nummer + QRA-Ioca kl 1100 eller 3660 SM7SSA kl 1030, där platsen 

tor/eller QTH. 	 kommer att meddelas. 

RESUL T A T A V UK7:s MARS TEST 5. OHIYY 3290 " 18. SM4HJ 
JUSt som jag var färdig att posta denna spalt 6. SM7EYD 2375 " 19. SM6ENG 

kom resultatet från SM7BOR och jag tar med 7. SMICIO 2138 " 20. SM5EBE 
det, även om det blir lite mycket resultattabeller 8. SM6EOC 1914 " 21. SM7CGT 
denna månad. 9.0H5NR 1860 " 22. SM7BOR 

1. SM7DBM 8002 p 14. SMICUH 1227 p 10. SM6BTT 1657 " 23. SM4EBG 
2. SM7AGP 6325 " 15. SMlDMS 1114 " 11. OH3TE 1640 " 24. SM2DXH 
3. SM6CSO 5026 " 16.0H3RG 997 " 12.0H2BEW 1567 " 25 . OH3KJ 
4. SM7BZC 3505 " 17.0H7NF 983 " 13.0H2NX 1530 " 26. SM7EWA 

" ,\ 

'l 

1 


t, 
I 
I . 
I,. 

SM70SC 160 ELEMENT MOONBOUNCE ANTENN 
I tacksamt minne bevarad, förstörd av orkanen i oktober 1967. Antennen byggdes 
av SM7BAE och 713CX, vilka arbetar hårt för att få en identisk kopia på benen 
igen under våren. Varje antenns impedans är 50 ohm, anpassningskabeln är 70 ohm 

RGll och nedledningen 50 ohm RGI7. 

940 
931 " 
891 " 
782 " 
683 " 
533 
338 
213 " 
69 " 
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TEKNISKA 
NOTISER 
SM4COK, Björn Israelsson 
Örnsköldsgatan 39 
703 50 ÖREBRO 

Konstantströmdiod. 
Annu en ny halvledare har kommit Ut på mark

naden. Den kännetecknas av att kunna hålla en 
kons Dant ström över ett rätt stOn spänningsom
råde och inom detta område uppföra sig som en 
mycket hög impedans. 

En konstamströmdiod kan liknas vid en FET
transistOr, där gate och source är hopkopplade. 
(fig. 1) I spänningsområdet mellan pinch-off och 
breakdown kommer transistOrn då att hålla en 
nästan konstant -ström. (fig. 2) Pinch-off och 
break-down-spänningarna ligger i området 1-8 V 
resp. 25-100 V. 

~ 

Jo ..ElQ2. 

IJO 

Plnch-oft
ED ...>t-

Breakdown 

.. ED 

KOllstantströmdioden är helt enkelt en FET 
som blivit förhättrad. Genom att hålla pinch-off
gränsen låg och breakdowngränsen hög och sam
tidigt hålla den dynamiska impedansen mellan 
dessa gränser så hög som möj ligt, har man erhål
lit en diod med anmärkningsvärt gO'da egenska
per. 

F. n. framställer MotOrola en serie konstant
st römdioder med beteckningen lN5283 t.o.m. 1N
5314, uppdelat på 32 olika strömvärden inom om
rådet 220 ,uA-4,7 mA. 

+6V .22 v 

l N ~297 

FET 
eller

R, 
VTVM

O-lO k 10 val! 
'-~---/l11 omr6de 

fig. 3 visar en enkel transistorprovare. Med 
hjälp a v dioden kan vi hålla en konstant och känd 
bnsström oberoe nd e av variationer i den påtryckta 
spänningen. HFE kan avläsas direkt på instrumen
tet i kollektOrkretsen . 

I fig. 4 vis as en ohmmeter med linjär skala. 
Dioden ligger i serie med den resistans vi önskar 

144 

mäta och ger en konstant ström, t. ex,. 1 mA, 
genom resistansen . Det erhållna spänningsfallet 
mätes med en rörvoltmeter, inställd på 10 Volts
området och' skalan visar resistansvärdet direkt i 
kiloohm. 

Tyvärr är priserna än nu ganska höga för denna 
diod, men man har anledning förmoda att dessa 
kommer att sjunka kraftigt inom den närmaste 
tiden. De som har lust att leka, kan dock skaffa 
en van lig FET-transistOr och förbinda gate med 
sOurce enligt vad som beskrivits ovan . 

Electronic Worlds 10-67 och OZ 1-68 

Abesimulator 
Vid undersökning av t. ex. större kabelstammar 

är det ibland önskvärt att ha en signal som omöj
ligt kan förväxlas med andra i kabeln förekom
mande signaler. Till detta ändamål har utvecklats 
en speciell koppling, kallad abesimulatOr. Har 
man en gång hön simulatOrns ljud, glömmer man 
det aldrig och därigenom är kravet på lätt iden
tifiering uppfyllt. Kopplingen liknar vid första 
anblicken en bistab il multivibratOr med ett extra 
steg, men fullt så enkelt är det nu inte. De tre 

, ., •• - g. 

68k 

transistorerna bildar nämligen tre olika multivib
rararer, avstämda till 1,5, 500 och 700 Hz. Dessa 
tre frekvenser uppträder sedan på utgången, till
sammans med erhållna blandningsprodukter. 
TransistOrerna är av typ OC 70, AC 151, 2N525 
eller nästan vilken PNP typ som helst. 

danska Teknik 1-68 

Störbegränsare 
Två dioder, CRl och CR2, är arrangerade i en 

självförspä nn ande koppling och klipper de stör
pulser som uppträ'der i LF-kedjan. Begränsnings
nivån bestämmes av motståndet Rl. Begränsaren 
ge r en viss distOrtion på signalerna, men genom 
att varie ra R t kan man finna ett acceptabelt 
värde på förhållandet distOrtion/ begränsning. 

A.1. Hyn 

CR. CR. 
lN291 1N291 

02

1 J .02 
Kopplingen har uDformats speciellt för Drake TR
4 men tOrde fungera fint även i andra stat ioner. 
Dioderna CRt och CR2 skall vara av kiseltyp 
med högt back motstånd. 

CQ feb . -68 

<Ipostnummer(~) 
Numrera numera 

SSB-CW 
Helt renoverade sändare och mottagare garanterade 
som nya. Priserna Ink!. air frakt och försäkring. 
HAMMARLUND 
HQ110 A $3n, HXL -1 1500 w pep $ 395 
HALUCRAFTERS 
HT 46 80-10 m 200 w PEP with PS .. . . . .. . $ 363 
SX146 80-10 m •••••••••.••••••.•••••••••••••• $ 268 
COLLINS 
32S3 80-10 m PS 175 w pep . .. ... .•. .....•• $ 696 
75S36 80-10 m ••.••• .•••.•••••••• •• • • •• • •• $ 812 
DRAKE 
R4A 80-10 m $ 375, R4B 80-10 m .... •• •••• $ 407 
T4X6 80-10 m 200 w pep •• • ••••• •• ••• ••••• $ 407 
TR4 80-10 m ......•.•....• .• . •.• • .•• •••• •• $ 565 
RV3 vfo $ 70. RV4 vfo $ 87 
AC3 ps $ 90. AC4 ps $ 109, DC4 ps .. .•. . .• $ 123 
DC3 PS $ 146, 
MS4 $ 27, L-4 2 kw pep . .. . ............ ... . $ 67S 
SWAN 
35080-10 m 400 w pep $ 405. 220 V PS •. . . $115 
sao 80-10 m 480 w pep .. ................. . $ 470 
GALAXY 
V, Mk2 80-10 m 400 w pep ... . .......... .. $ 405 
SB34 80-15 (no cw freq) 12 vdc/117 vac .... $ 397 
S62-LA 1000 w pep Ink!. PS . . ... .. . ... .... . $ 265 
Squlres-Sanders SSIR, SSIS 80-10 m . ... $ 950 
P&H LA400C 800 w pep $ 245, LASOOM 

1 kw pep ........ . ..... . ................... $ 196 
CDE Ham·M , TR44 beam rotors 
Tel(ex & Hy-Galn antennas 
Skriv till oss och begär Information om såväl de 
nya som da renoverade sändare och mottagare, 
som vi kunna erbjuda. Det är lätt att köpa från 
oss. Skriv till W9ADN 

ORGANS AND ELECTRONICS 
Box 117 Lockport, Illinois USA 

Tonkontroll med FET 
Lågfrekventa tOnkontro ller som används i kon

ventionella transistorkopplingar kan ib land vara 
rätt svårt att fås fungera tillfredsställande, då 
trans istorns I~ga impedans kraftigt återverkar på 
kontrollens dynamiska område. FET-transistorns 
höga impedans löser dock detta problem och vi 
kan få en ton.kontro ll med »rördata» . Ql är 2N
2953, 2N3S20, MPF-I05, HEP-SO m. fl. 

73 mars -67 

Feedback 
Tyvärr har det bli vit ett tryckfel i måttabellen 

över 2-metersbeamen i QTC 3-68. Dipolen står för 
955 mm men skall vara 995, såsom skissen vi
sade. Vi lovar bättring. 

Till sis t 
vi ll vi påminna 0111 att 'det fortfarande går bra 
att kOl11l11a med förslag till fiffig a och bra gre jor, 
som kan tänkas rymmas under denna spalt . Skriv 
en rad, PSE. Vi ses igen nästa månad. 

~ä"jakt 

SM5BZR, Torbjörn Jansson 
Plåtslagarvägen 6 
16146 BROMMA 

SM kommer i år att gå i Nyköping som med
delats tidigare. Tidpunkten blir med all sannolik
het den 31 augusti och 1 septembe r. Inbju'dan 
kommer i nästa nu mmer av QTC. 

NM vet vi i skrivande stu nd inget mer om. 
Tydligen dock i början av augusti iSandefjord. 

I Stockholm avhölls traditionsenligt pirat jakt 
den 17 mars. Cirka 15 man fördelade på något 
färre ekipage letade efter de båda svartfötterna 
SM0JU!0 och SM0DYP/0. 0JU fanns i ett riv
ningshus på östermalm och 0DYP i en skola i 
Bredäng. Det var inte fråga om tävling. Hade det 
varit det hade 5AK:F vunni t. I fortsättningen bor 
vi nog lägga upp 'dessa jakter mera med syfte på 
att fånga riktiga pirater. D v s mera samarbete 
mellan rävjägande patruller. Ett gäng från FRO 
med TC och LT i spetsen gjorde det och lyckades 
bra. 

Man kan antingen tänka sig en tävling mellan 
olika lag, eller en stOr samlad insats för att snabbt 
finna pir<aterna. Vi får vä l se hur det utvecklar 
sig i framtden. 

Rävred. är av militära skä l oanträffbar under 
tiden 29/4-25/ 5. Upplysningar om rävjakter i 
Stockholm kan fås av SSA kansli, som har till 
gång till SRJ-bladet. 
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Inspirerade av den g~ngna helgens tv~dygnskör
ning med SK5AA hoppar vi utan krusiduller rakt 
in bland anteckningarna (detta skrivs den 8/4 
d v s s~ sent det är möjligt för att änd~ hålla 
sked tiden med Borgströms). 

Eftersom det är I~ng väntetid p~ resultatl istorna 
fr~n de större internationella testerna, gjorde vi 
ett försök att o~ banden summera intrycken, till
sammans med några av våra medtävlare, omedel
bart efter time-out för CQ WW WPX. 

Då de länge emotsedda SK-signalerna nu för 
första gången luftades och smakade krutröken i 
större sammanhang, koncentrerades intresset till 
hur det avlöpt på den fronten. Hela tillställningen 
tyx dock för de flesta ha varit något av antikli 
max. Med tanke på de jämförelsevis goda conds 
vi beghades med under förra säsongens större tes
ter, hade vi inför denna säsongs övningar gått och 
drömt om något alldeles i hästväg. Därav blev 
dock intet, och hade vi inte laddat upp ordent
ligt med färskare varor i shacket. skulle hela till
ställningen kommit att sma'ka avslagen pilsner. 

Vi letar i logg och kladdar och finner följande 
SK6AB, 2037 QSO 323 prefix (multi transmitter 

och antennerna 40 meter upp) 
SK3AK, 1019 QSO 220 prefix (multioperator) 
SK5AJ, rapporterades ha 344 QSO kl 0128 sön

dag morgon, vilket torde innebära att man 
kan ha passerat åtminstone 700-strecket. 

SK0AL, 291 QSO under söndagskvällen. 
SKIAQ, 199 QSO söndag morgon. 
SK5AA, vår egen station, 885 QSO 225 prefix. 

Vi är grymt besvi'kna över condsen, speciellt un
der nätterna. Som ytterligare lök p~ laxen drab
bades vi av strömavbrott, som varade ett par tim
mar under sena lördagskvällen. 

Uppgifter n~r oss också om att SM6CAS, körd 
med multioperator, hade sammanlagt 3975 QSO 
i ARRL-testens fonidel. SM6CKV, likaledes mul
tiop, hann med 2200 CW-QSO i samma test. Vi 
är utomordentligt imponerade och återkommer 
med nöje när det är dags för resultatlistorna. 

Marsnumret av CQ innehåller kortfattat en del 
preliminärresultat från CQ WW CW, och vi fin
ner ' där att SM3CNN, SM5BUT. SM0GM och 
SM5BPJ håller sig väl framme. De senare i klas
sen för multiooeratorlmulti transmitter, där man 
av allt att döma hittills ligger 6:a i världen med 
sina 1.795.752 poäng. PJ3CC toppar med 5.535.285 
poäng. Rekord? Undrar för övrigt hur den såg ut 
som renskrev loggen,. Beträffande QSL till den 
sistnämnde, se efterföljande text. 

För dem som blickar framåt, kan vi meddela 
att man hos CQ nu för all framtid har bestämt 
när deras tester skall gå på hösten. Det kommer 
att bli sista hela veckosluten i oktober (foni) och 
november (CW). För 1968 innebär det den 26/27 
respektive den 23/'24. 

Efter detta övergår vi till den egentliga DX
spalten. Den kommer att innehålla mera QSL
inform'ation och färre notiser om vem som kön 

vad. Uppläggningen följer tills vidare andra före
bilder och vi saxar friskt i källmaterialet i hopp 
om att ni inte läser alla »vha» källor. Mycket 
snappar vi själva också upp på banden, och när 
vi i god tid får reda på n~gon kommande tilldra
gelse har detta sin givna plats. Var doak upp
märksam p~ v~r långa pressläggning - 3 veckor, 

På samma maner som i QST tar vi världsdel 
efter världsdel och börjar med 

AFRIKA 

Om ni har sv3rt att få sva t på qsl sända direkt till VQ9JW 
har detta två orsaker. För det första finn s de[ ingen regul
jär postgång [iII AIdabra, för de[ andra har han vid de[ här 
lage[ redan rest hem [iII England via Kenya. S a e (self 
adressed envelope) och IRC (In[erna[ional Reply Cupon) [iII 
G30NU ge r direkt svar. En annan källa anger W2GHK, men 
detta kan möjligen gälla \V-s[3cioncr. Sedan kvarstår frågan 
om land tillhörigheten för de olika operationerna, Både lP 
och IC, (Pickard Isl , Aldabta resp . Cosmoledo - troligen), 
har anvä nts i callet. Men om man kollar kanan ser man att 
avståndet endast är ca 50 km, och då kan dc väl svårligen 
räknas separat? 
VQ9TC använder W4HUE för alla ,ina kontakter. Korten 
går via byrån om intet s a e och IRCs bifogas. 
Alla loggar för 7Q7GB finns hos W5UBW . Direkt svar på 
vanliga villkor. 
K4YMJ bistår med att fullfölja qslande[ för den avlidne 
ZS9G. 
ZS9L, Gordon, qslar via VE40X. Han säg er vidare att det 
troligen endast är tre stationer aktiva på SSB i Bechuana
land. DX N cws-Sheet rckommenderar W4MYE för dem som 
viI! ha kort frh FB8WW, via FRlZD för FB8XX oeh -ZZ, 
samt via REF för FB8YY. 
Av källor vi öser ur framgår att lRC nu är gångbara i 
ST2, Sudan , vilket rydligcn inte var fallet tidigare. Direkt 
qsl [il! ST2SA å[följda av s a e oeh IRC bör ge re,ultat. 
Adress enlig[ efterföljande lista. 
9L2SL, Banana lsl 8 km utanför Sierra Le o nes kust , kötd 
av tre oprs 23-24 mars. Troligen end as t nytt prefix . QSL 
via K4MQG. 

EA0TU åter vände av all[ att döm. hem [iII HB9TU i ,lu

tet av mars, men skulle ersättas aven annan opr för ytter
ligare 6 veckor. Ar dätfi;)r förmodligen fortfarande qrv nä.' 
detta läses . QSL för EA0AH:s tidigare aktivitet har vägrats 
DXCC-credi[ av ARRL (kort både från Herman och från 
Jose). 
VQ8, Mauridus. Nya stationer: VQ8CS, bl. a. 14 SSB. Jules 
Labat, Commercial Centre, Rose Hill, Mauritius. VQ8CJ, 
bl a på 14 AM/ CW. Jimmy Hassan, 38 Trottcr St, Beau 
Bassin, Mauri[iu s. VQ8CDC, Chagos, QRT 15 mars. 
7X0AH meddelar qsl via VE3DLC. Vi vill minnas att qsl
routen tidigare varit en ann an . 

W3HNK säger att han inte är qsl -mgr för SA3TR. Däremot 

är han mgr för bl a ZE4JS, YV5CEY, 5A3TX, 4X4RD, 
4X4UH, 9A5TR, TI2jCC, K V4EY och PZ1CF. Vilke[ inte 
är mycket [il! hjälp för att få kort från 5A3TR, hi. 
EL2D och EllAW, qsl för perioden 25 okt 1965 till 18 mars 
1968 går via K3JXO, s a e och IRC pse. 
K3HQJ har inte varit qsl-mgr för CR71Z sedan deeember 
1964. De[ var ,ista gången han fick loggar från CR71Z, så 
pröva byrån vilket gåt[ bra tid igare. 

ASIEN 

Ur ~nnan k~lla citerJr v i VU2JN - ..»1<lg tror många \'\fIKs 
(oc h det gäller i hög grad även oss SM) är omedvetna om 
olikheten mellan USAs (eller vår sven,ka) levnadsstandard. 
och den i en del m in dre lycklig[ lottade länder. Aberopande 
vår statistik tillhör jag dc Övre 5% av vår befolkning. Men 
trots detta utgör kostnaden för bara 100 qsl, enkla och 
simpla, tryckta på ena sidan , ungefär 1% av min månads
inkomst. Om jag sä nder endast ett qsl per dJg direkt till 
USA drar detta 6%. Föl' tillfället spendel'Jr jag J2% av min 

inkomst på vår fängslande hobby, och jag är säker på att 
m~nga instämmer i att den siffran inte bör höja s y nerligare. 
De som önskar få min qsl dire kt torde vänligen bipa ck~ 
svarsporto eller IRCsu . Det VU2JN säger illustrerat välta 
ligt dcn stora mission en qsl-bytå tyller. 
XW8BQ medde lar att någon sk ol'are, under de 7 månade r 
han varit qrt, använt hans signa och namn samt uppgi vjt 
en felaktig qsl-adress. Han kan givetvis inte tillhandahålla 
ko rt för de qso som inträffade under denna tid, ] januari 
[iII 7 juli 1967. XW8BQ :s qso daterade frh januari 1968 
kan konfirmeras via WA4ZTW. 
Snabb ,ervice med qsl från VU2GW ger K3MNW för qso 
daterade 1 I'uni 1967 och senare . S a e oc h IRCs pse. 
KIUHY vii ha s a e och IRCs för sin 9M8RS-9VIMS se r· 
vice. 
YA1KO qslar alla stationer som är kötda oeh logg ade . Kor
ten handhas tydligen av W7WDM. Se även listan över adres

set. 

HS3TM, Tom, körd av många bl a under \'(IPX-testen qslar 

via K3LTV. 

MP4DAT, Das Island, bl a på 14 SSB och 7 CW. QSL via 

G3USK. 

4W1RC, Max, 14 SSB, qsl via HB9RC. 

4W1G, qsl för 1967 gal' via HB9MQ och korten för 1964 

via HB9NL. 

G3XEM/HZ, Peter, förväntas vara qrv fdn Jeddah [il! slu[e[ 

av juli, bl a på 14 SSB, P.K. Boo[h, do Aitwork Services 

L[d, P.O. Box 2142, jeddah, Saudi Arabia. 

Loggar från JT1AG finns av all[ a tt döma hos Vlad, 

UA1CK. BI a har qso i mars 1966 konfirmerats via Vlad. 

Hjälp med qsl från 9M2TC, John Day, kan fås av W6GEN. 

Anledningen till att John , so m arbetar inom Fredskåren där
borta, inte är så akth', är att han måste cykla 5 km till 
s tationen varje gång han skall lufta signalen 
HMIAJ , 14125 SSB 22z, XYL är HMIAM, qsl via W2CTN. 

OCEANlEN 

VP5CB, Caieos IsI, opr Charlie är qr v pl 28 MHz öv er 
vecko,lu[en. QSL via K3NAU. 
VR4EK, rapporterad på 14 SSB, kommer att vara där om
kring 2 år. QSL till J. McInnes, eJo Postmaster, H on iara. 
VR6TC, ftån 26 februari i år gåt qsl till T o m Christian, 
Box 1 Ad amsville, Pitcairn Island , South Pacific. Tidigare 
qso qs 1as via W4TAJ. 

VK9RJ, Nauru, 14 SSB och CW. QSL [ill R. J. Wirth, do 

O .T.C ., Nauru Island, Central Pacific. 

Don Miller, W9\V'NV, under CQ-tcste rna i höstas qrv från 
VK2ADY/9 och 5R8BA, klargör dagens q sl,i tuation : qso 
efter 15 augusti 1967 via W0QKC. Från januari 1967 [ill 15 
aug. 1967 via WA6SBO. Alla tidigare via W4ECI. Undantag 
VQ9CCR via VQSCC. Alla Iyssnarkol't går via VE3GCO. 
VK9GN, qsl efter 1 november 1967 via Gerry Johnson , 
28056 216th Avenue SE, Ken[, Washington 98031, USA. 


AMERIKA (Nord- och Syd-) 


VP2ME, q,l via W3KAU:s hemmaadress. Detsamma gäller 

för VP2MK via WSEWS. 

HC8RS, Galapagos I sl, q sl via SM5EAC, Ake Broman, Box 6, 

59500 Mjölby. 

VP8, Argen[ine Isl. VP8JT, Dick, q,1 via VE1AFJ. VP8jl 

och VP8JN är ock~ ql'v men VP81U (G3SFN) qrt se dan 

m ars. 
VE2YU qslar [ydligen för VP2MU. W-stationer har fått k o rt 
den vägen fö r CQ-[est qso 1967. Mlnne går de[ bra även 
för europeer? 
VP8HO, South Georgia IsI, qsl via RSGB . 

CE9AT, South Shetland Isl, qsl via CE3ZN, Joaquin Galvez, 

Casill. 10308, Santi ago, Chile. 

PJ5MM, St. Maarten, vy qrv under WPX-tcsten och dagarna 
däromkring. QSL [iII Pj5MM/K9CE , Joe Preston, 309 Ben
ton Drive, lndianapolis , Indiana 46227, USA. S a e och IRCs 
pse. 
VP7N A, qsl för perioden 24 dec. - 31 dec . 1967 via 

WA0KXJ. 

LU3IQ, Richard, 14 SSB 23z. QTH ett plan[age, Naranji[o, 

i den su btropi ska delen av landet och där det tydligen sak
nas postkoncor. Adresse n är LU3lQ , Naranjico, Misiones, 
Argentina. 
PJ3CC är en .gästsignaJ. använd fortlöpande av till fä lliga 
be,ökare på An[i1lerna. Loggarna för Pj3CC är därfö r spridda 
vida omkring . Unde r CQ W\Yf CW i höstas var stationen 
"y qrv (se re sultatet i betaktclsen ovan) körd av WIBlH, 
1FJJ , 1TX, 3GRF, 4GF och 4KFC. Föt kontakter med denna 
station under tiden 23 nov. till 1 dec. 1967 emOtser WljYH 
s • e och JRCs. 

När :\ndå lRC är på tal, vi ll vi gärna göra läsarna uppmärk
sammade p1 faran med den vitt spridda försäljningen, och 
:\,'en samla ndet, av JRC-kuponger. Det måste observeras arr 
IRC sålda i WJVEjVO/XE icke är gångbara där om de 
kommer i retur i andra hand. Denna bestämmelse torde även 
gälla i ytte rligare flera länder. (Hur :1r det i Sverige?). 
W4NJF erhöll nyligen en IRC daterad 1957. De amatörer. 
och andra, som spar högar av kuponger under åratal bÖ l 
tänka på de bestämmelser som finns, och kanske även inse 
att kupon ge r från t ex J9S7 idag inte kan motsvara enkelt 
POrto ! 
HK0BKW, San Andres, 14193 SSB 02z. QSL [iII P.O. Box 
219, San Andre, Is!., Colombia. De blir väl omhändertagna 
av Freds xyl som tillhandahåller qslservicen. För att hus
hållskassa. inte ,kall bli lidande torde s a e och IRC, bifo· 
gas. 

EUROPA 

PX1CW, körd av EA2CW och EA2DV 12-14 april. QSL 
Box 86, Zaragoza, Spain . 

19RB/4U, v ilket som prefix räknas till 4U9, är sedan 23 mars 

nytt call använt av I1RB och IIRBJ från ILO Centre, Tu
rin , halien. Eftersom det tidigare callet 19RB gick bra att 
qsla via IIRB, gissar vi arr det även nu går bra. 
IT7GAl, återigen ett .1V WPX-testens ovanliga call. QSL 
[iII IT1GAI, Box 13, Noto, Sicily, Ital y. 

QSL mgr föl' HB0LL är nu W A4WAO. 

FC6ABP, 21230 AM llz, qsl [iII Box 44, Jlerousse, Corsica. 

HV3SJ, 21 SSB 18z, qsl via WB2ETJ. 


TIPS 


CE9AT, Greenwich Isl i South Shetlandgruppen. Ny opr, 

Umberto, har sked med CE3ZN varje fredag OOz. frekven s 

ca 14110 och anger lyssningsfrekvenser. 
Vill du köra VP2. SSB Caribbean DXpedi[ion: 
VP2G-Grenada, fredag 3/5. 
VP2L-S[. Lucia, måndag 6/5. 
VP2D-Dominiea, [isd ag 7/5. 
VP2A-An[igua, onsdag sis. 
VP2K-St. Kim, torsdag 9/5. 
VP1K-Anguilla, fredag-lördag 10-11/5. 
PJ 2M-S[. Maarten, söndag 1215. 
VP2V-Tortola, mhdag-[isdag 13-1415. 
KP4-Puerto Rico, lördag-söndag 18-19/5. 
Tidcr 20z-0Sz. Två stationer igång samtidigt på frckvenser
fl;:'! ca 3820 & 7220, 14220 & 21260. Kontakterna kommer att 
numreras och psc ange detta på ditt qs l till P.O. Box 
10816, Caparta Heights, Puerto Rico (enlig[ KP4SCW). 
FB8XX, 14 CW, låga änden, ca 12z. 
Ryska Oblast. Stationer som är belägna i ovanliga oblast 
kln spåras gen om att lyssna P3 de månatliga ryska testerna. 
De tre första siffrorna i det 6-siffriga tävlingsmeddelandet 
är oblastnummer, de tre sis ta siffrorna är löpande nummer: 
Någon RST ,änds ej. 
EA0AH, Rio Muni, qsl accepteras ~cdan 22 mars för DXCC

credir. 

Mexico. 4A ... prefixen 4Al, 4A2 och 4A3 kommer arr an

vändas av mexik anska stationer under tiden 31 mars till 3l 

dec. 
SV0WFF, Ron stannar pI Kreta en månad när detta lä ses. 
Lyssna 14200 där 1,5 kW pep går bra igenom. QSL direkt 
med sae och IRC [iII K4fUV eller via W4·bureau c/o 
K4FUV. 
VS5RCS, Brunei. Dennis, 9M2NF säger arr det ser ut som 
om han blir tvungen att själv stå för kostnaderna i sam
band med resan till Brunei . Antennen är redan på väg till 
Brunei. Om inte tillräckliga bidrag kommer måste cw-opr 
9M2XX stanna hemma. Dennis flyger dit den 29 mal', är 
qrv 30 maj [iII 2 juni, och flyger [illbaka 3 juni. Sp i[-fq 
kom mer att tillämpas. Alla qsl via 9M2NF, Dennis Bowden, 
l Reg[., Mala ysian Signals, Clo G.P.O. Kuala Lumpur, Ma· 
la ysia . 
Hjälp arr köra något åtråvärt DX kan man få om man ro
par in sig på The West Indian DX-net, 14190 24z varje tis
dag. Som Net Controi fungerar 6Y5GB, Kingston Jamaica, 
vilken börjar ropa på nätfrekvensen ca 2 minuter före start
tiden. Världsdelarna ropas upp och svarar i följande ord
ning: Västindien, Europa, Afrika, Nordamerika och Syd
amerika. RappOrter utväxlas och dc so m behöver något av 
de länder eller prefi x so1n ligger med i väntelistan, ges till
fälle arr utväxla rapport med den önska de stationen. Tra
fiken dirigeras hela tiden av Net ControI. Men bered er på 
en sto r pile ~ up bland europeerna 

fons. sid. 155 

147 



Denn a m~nad introducerar vi n~gra n yheter. 
Som den nya rubriken anger skall vi här behandla 
Tester och Diplom, vilka genom att DX brutit 
sig ut och »bildat eget», kan beredas något ökat 
utrym me. 

Tyvärr kan resultatet av "Bäst av Tio» ej kom
ma med i detta nummer då vid presstOpp 14 da
:;ar ännu ej förflutit sedan den sista testen. Resul
tatlistan kommer därför i juni. 

Vi räknar med att i juni presentera delvis nya 
regler för MT då det i de gamla finns några oklar
heter. Några genomgripande ändringar blir det 
dock inte. De nya reglerna kommer att äga till
lämpning fr o m juni. 

Samtidigt med att vi byter namn, inför v i ock
så en ny adress dit Testloggar och andra bidrag 
skall sändas: QTC, Box 52, 72104 Västerås 1. 

5ACQ 

RSGB 21-28 MHz Foni-test 1967 

38 1.220 'SM2CTY 83 385 SM2CAA 
46 1.010 SM2ALU 89 280 SM3DXC 
51 930 SM3WB 100 80 SM0BDS 

Kolumn 1: Placering sammanlagt, 2 : Poäng. 
SM2CTY fick diplom, och det fick även SMl
3589/0 som var ende och därmed bäste svenske 
ly ssnare, med 435 poäng och platss iffra 40 tOtalt. 

MT den 28 januari 1968 CW 
1. SM3PZ 	 25 QSO 09.26.20 
2. SM3WB 25 09.31.20 
3. SM0CER 25 09.31.30 
4. SM4CLU 25 09.32.50 
5. SM0AHQ 25 09.37.10 
6. SM7CCU 25 09.39.20 
7. SM0TW 25 09.41.10 
8. SM5ARR 25 09.41.30 
9. SM5DTM 25 09.46.30 

10. SM6AOQ 25 09.47.50 
11. SM5BXP 25 09.48.20 
12. SM5UU 25 09.49.20

" 13. 'SM0CHB 25 09.49.40 
14. SMICXE 25 09.59.30 
15. SM0JU 	 23 09.59.00 
16. SM0DSG 22 09.53.00 
17. SM7EJ 	 22 09.58.00 
18. SM7TQ/ 0 21 09.59.00 
19. SM2EFB 20 09.54.00 
20. SM5ETE 20 09.55.00 
21. SM5EAE 20 09.57 .00 
22. SM2DQS 20 09.57 .00 
23. SM2DPS 20 09.58.00 
24. SM6EOC 16 09.59.00 
25 . SM5APS 15 09.57.00 
26. SM3DMM 13 09.58.00 

148 

Check logg korn fd.n SM5DYC. 
Ej in sända loggar : SM2BYD, SM3DSP, SM4CjY, 

SM5DUL, SM5BYV, SM5WT, SM7AAH. 
Totalt dellOg 33 stationer. 
l resultatlistan för oktobertesten 

SM0KV bort. Hans placering blir 
3WB blir 5:a, 6CKS 6:a osv . (se 
Hoppas Du Olle m säk tar mi ss taget 
är tillrättat. . 

MT den 11 februari 1968 Foni 

kom tyvärr 
nr 4:a varför 
QTC 12/67) . 
som härmed 

1. 	 SM0KV 8 QSO 08 .57 
2. 	 SM0CER 5 08 .22 
3. 	 SM5UU 3 08.19 
4. 	 SM7CSN 3 08 .28 
5. SM0CHB 2 08 .25 
6. SM6CKS 	 2 08.46 
7. 	 SM6DOK 1 08.01 
8. SM6PF 	 1" 08.26 

Testen missgynnades av långskip som tydligen 
hörde samman med att det var norrsken. På mas
ters tationen hördes ingen av de ovan uppräkn ade. 
l loggarna figurer ar 19 stationer, men förmodli 
gen var be tydlig t fl er igå ng dock utan att kunna 
köra någon . A v dessa 19, saknas loggar fr~n : 
SM3PZ, SM3CBR, SM5AEZ. SM5CZT, SM6AOQ, 
SM6CST, SM7EJ, SM7CCU, SM7CKZ, SM0DSG. 

Check logg kom från SM3WB. 

Månadstest 25 februari 1968 CW 
1. 	SM4CLU 25 QSO 08.24.00 
2. 	 SM0TW 25 08.25.50 
3. 	SM0CER 25 08.28.20 
4. 	 SM4CMG 25 08.32.20 
5. 	 SM3CBR 25 08.35.00 
6. 	 SM0KV 25 08.36.10 
7. SM5ETE 25 08.39.20 
8. 	 SM5UU 25 08.39.40 
9. SM2COR 25 08.50.10 

10. SM7CCU 25 08.51.00 
11. SM5BXP 25 08.53.30 
12. SM0BDS 25 08.55.20 
13.. SM3EAE 23 08.57.00 
14. SM2DQS 20 08.59.00 
15. SM7TQ/0 19 08.53.00 
16. SM2EFB 19 08.56.00 
17. SM6AOQ 17 08.47.00 
18. SM2ME 15 08.53.00 
19. SM3DSP 14 08.55.00 
20. SMSDYC 13 08.59.00 
21. 	 SM3DMM 5" 08.36.00 

Checkloggar kom från: SM2DPS, SM3WB och 
SM3EWB. 

Följande loggar saknas: SL2AO, SM3PZ, SM3
BYA, SM3CWE, SM4YU4, SM5CIL, SM6CST, 
SM6CRX, SM2BJl/6, SMlDUZ, SM7BSS/ l, SM0
AHQ, SM00N. 

Totalt deltOg 37 stationer. 

MT den 10 mars 1968 foni 

1. SM0CH13 23 QSO 09.57.00 
2. SM3WB 22 09.49.00 
3. SM0CER 22 09.54.00 
4. SM0KV 22 09.55.00 
5. SM5ARR 22 09.55.30 
6. SM5CBS 22 09.57.00 
7. SMICXE 21 09.54..00 
8. SM5CVH 21 09.55.00 
9. SM2COR 20 09 .35.00 

10. SM0JU 20 09.57.00 
11. SM6AOQ 20 09.59.00 
12. SM5UU 19 09.40.00 
13 . SL2Zl 	 18 09.39 .00 
14. SM2ME 18 09.56.00 
15. SM5CYl 16 09.40.00 
16. SM5BOE 13 09.25.00 
17. 	 SM0FY I 09.45 .00 

Totalt deltog 29 stationer. 
SM4Ml inrapporterade 24 körda QSO, men 

kommer ej med i resldtalistan då han bevisligen 
kö rde det 24:e QSO:et på övertid. Det lönar sig 
~lItså att justera klockan efter masterstationen 
[öre testens början. Loggen räknas som check
logg. 

följande logga r saknas: SM3PZ. SM3CWE, 
SM4DJE, SM5CF, SM5CBN, SM5ARR, SM5APM, 
SM5BZH, SM6CKS, SMlDSC/7, SM0CH. 

Concurso MEXICO 1968 
Denna test arrangeras av den me xikanska för

eningen L.M.R.A. (Liga Mexicana de Radio Expe
rimenradores) . Tes ten började den 21 mars kl 00.00 
GMT och pågå r till den 31 december kl 23.59 
GMT. 

Det gäller att un der denna tid kontakta s~ 
många mexik anska stationer som möjligt. Statio
ner i Mexico kommer under testen att använda 
prefixen XEl, XE2, XE3, 4Al, 4A2, 4A3 och i 
viss utst räckning kommer aktivitet även att fö
rekomnia från XE4, 5, 6, 7 och 8. 

Alla ama törband från 3,5 MHz och uppåt får 
~nvändas. Varje station får kontaktas en gång per 
band och våg typ och ge r då varje gång en poäng. 
CW, foni och RITY räknas. 

Loggar skall innehål la uppgift om: Call, datum, 
band, vågtyp och emottagen RS/ RST. Logga rna 
skall va ra LMRA tillhanda senast 31 mars 1969. 

Vin naren, 2 :e och 3:e man i varje kontinent er
håller guldmedalj, silvermed alj respektive diplom. 
Vinnarna i varje land kommer att erhålla diplom 
och varje deltagare som kontaktat minst 68 mexi 
kanska stationer inkluderande en XEl/4Al, en 
XE2/ 4A2 och en XE3! 4A3 erhåller ett diplom. 

Sänd loggarna till : 
Liga Mexicana de Radio Experimentadores A.C. 
Apartado Postal 907 
Mexico, D.F. 
MEXICO 

Testrutan 
Ml nad 
Datum Tid i GMT Test V1gtyp Senaste regler QSO med 

Maj 
4- 5 

5 
11-12 

19 
26 

2100-2100 
0700-0800 
1200-2400 
0800 1100 
0700-0800 

lnt. R ysb Testen 
Månadstest nr 2 
OZCCA DX COntCSt 
SSA Ponabeltest 
Mån adstest nr 2 

CW 
foni 
CW 
CWNo ni 
CW 

68 :4/ 109 
67:10/ 233 
Detta nummer 
68 :3/67 
67 :10/ 233 

WW 
SK/SUSM 
WW 
SK/SUSM 
SK/ SUSM 

Juni 
8 9 

16 
23 

1700-1700 
0700-0800 
0700-0800 

National Field D ay 
Månad stest nr 3 
Månadstest nr 3 

CW 
fo n i 
CW 

kommer 
67 :10/ 233 
67 :10/ 233 

WW 
SK/SUSM 
SK/SLlSM 

Juli 
1-15 

19-20 

Aug. 

0000-2400 
0000-2359 

SOP 
Colombia Conrest 

CW/ foni 
CW/ foni/RTTY 

67 :6/152 
kommer 

Ostersjöländer 
WW, men HK 
5 p. 

4 
10-11 

18 
24-25 

0700-0S00 
0000-2400 
0700-0800 
1000-1600 

Mån adstes t nr 4 
WAEDC 
Månadstest nr 4 
All Asian DX Con test 

foni 
CW 
C\YI 
CW 

67: 10/233 
67 :4./154 
67 :10/233 
67 :41158 

SK/S U SM 
UtOm europa 
SKJSUSM 
Asien 

Sept. 

1 
7- 8 

15 
21-22 
28-29 

0700-0800 
0000-2400 
0700-0800 
1500-1800 
1500-1800 

Månadstest nr 5 
WAEDC 
Målladstes t nr 5 
SAC 
SAC 

foni 
foni 
CW 
CW 
foni 

67:10/233 
67:4/ 154 
67 :10/233 
kommer 
kommer 

SK/SLlSM 
Utom europa 
SK/SUSM 
Utom -
skandinavien 

_I 
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Worked Lan AC 
Detta nyinstiftade diplom utges av FURA, För

eningen Umeå Radioamatörer. Diplomet är till
gängligt även för lyssnare. Alla QSO fr. o. m. l / I 
1956 kan räknas . 

Skandinaviska radioamatörer erhåller WLANAC 
sedan följande fordringar uppfyllts: 

QSL från minst 8 olika stationer inom län AC 
på minst 2 valfria band, eller 5 olika stationer på 
VHF. Dessutom fordras fördelning av kontakter
na enligt följande: 

På kortvågsbanden - minst 3 från Umeå-om
rådet, 2 från Skellefteå-området, 2 från övriga 
QTH och slutligen 1 SL-station, totalt 8. 

På VHF-banden - minst 3 från Umeå-området, 
1 från Skellefteå-området och 1 från annat QTH, 
totalt 5. 

Ansökan med loggutdrag (iRga QSL), som be
vittnats av två licensierade amatörer, sändes till: 
Award Manager, Roy Graan, SM2RI, ö. Kyrko
gatan 14 B, 902 45 Umeå. 

D iplomet kostar 5:- kronor. 

»High - Speedare» 
Du vet väl att Du kan få diplom för dina CW

kunskaper? Ett av de många olika diplomen av 
det slaget utges av Royal Naval Amateur Radio 
Society i England . Man sänder provtexte r på 
3520 kHz (± QRM) första tisdagen i var je må
nad med början kl 2000 SNT. 

Följande procedur tiIlämpas: G3BZU kallar CQ 
från kl 1950 SNT till 2000 SNT i 60-takt och en 
förutbestämd station svarar. Därefter startar man 
i 100-takt och fortsätter sedan i 125, 150, 175 och 
200-takt. De olika takterna åtskiljs med ett åt 
skillnadstecken, taktangivelse och ett åtskillnads
tecken, t. ex. »= 25 = ». 

Texterna är på engelska och berör endast så
dant som har med amatörradio att göra. 

Diplom utdelas för rätt mottaget prov i 100
takt, och dessutom kan stickers erhållas för varje 
ytterligare rätt mo ttagen högre takt. OBS! Du 
måste börja med 100-takten och skriva varje takt 
upp till den högsta Du klarar. Du får alltså inte 
ta bara t. ex. 200-takten. Du får själv välja att 
skriva med maskin eller för hand. men ord som 
skrivits så att de kan tolkas på mer än ett sätt, 
kommer att räknas som fel. En försäkran att Du 
ej använt några teknilka hjälpmedel, t. ex. band
spelare, skall åtfölja din ansökan. 

Din ansökan skall vara poststämplad senast 14 
dagar efter provet och skall dessutom åtföljas av 
5 IRC för grunddiplomet och 1 IRC för varje 
stickers. Ansökan sändes till: R.N.A.R.S. (QRQ 
test), H.M.S. Mercury, Petersfield, Hants., Eng
land eller till den adress som lämnas i början och 
slutet av sändningen. 

Efter sändningen är aIla välkomna att kontakta 
G3BZU för att rapportera om eventuella stör
ningar och dylikt . 

Norwegian Award 1968 
Detta diplom utdelas med anledning av NRRLs 

40-årsjubileum. Diplomet kan erövras av såväl li
censierade sändareamatörer som lyssnare. Endast 
QSO under 1968 (jubileumsåret) får räknas men 
i övrigt finns inga begränsningar. Det är således 
tiIlåtet att sa mmanräkna C\Y/ - AM - 5SB och 
aIla hand får användas. 

Varje QSO med LA-stils norr om polcirkeln 
ger 3 poäng, med LA-stationer i distriktet San
de fjord - Larvik 2 poäng och med övriga LA
stationer l poäng. Följande poängtal skall uppnås 
för att erhåIla 'diplomet: 

LA-stationer: 40 poäng varav minst 8 poäng 
från Sandefjord - Larvik. 

Skandinaviska stationer: 30 poäng varav minst 
6 poäng från Sandefjord - Larvik. 

Ansökan som består av loggutdrag utvisande 
datum, tid, band och caIl, behöver ej åtföljas av 
QSL-kon, om loggutdraget har attesterats av två 
licensi erade amatörer. Ansökan sändes till: NRRL
Larvik, Postboks 59, Larvik, Norge. 

Diplomet kostar l dollar eller 10 IRC. 

OZCCA-testen 1968 
Detta är den 17:e OZCCA-testen som årligen 

arrangeras av EDR för att stimulera jakten för 
diplomet med samma namn (OZ Cross Country 
Award). Testen pågh i år från kl 12.00 GMT den 
11 maj till kl 24.00 GMT den 12 maj. 

Varje korrekt mottagen rapport ger 1 poäng 
och varje rätt QSO-nummer ger 2 poäng, totalt 
3 poäng per QSO. OXJOY/OZ ger dubbel poäng. 

Varje land räknas som en multiplier på varje 
band. ARRL~listan gäller för bestämmande av 
land, men varje WIK, VE, PY, LU, VK och 2L 
call-area räknas som separat land. 

Slutsumman erhålles genom att multiplicera 
QSO-poängen med landsmultipliern. 

Alla band från 3,5 MHz och uppåt får an vän 
das. Crossband-QSO räknas ej . 

Testanrop hestår av: "CQ A W. (CQ All World) 
och tävlingsrneddelande utväxlas i form av RST 
och löpande nummer med början vid 001. 

Deltagarna indelas i två klasser. Klass l Single 
OperatOr och 'klass 2 multioperator och klubb
stationer. 

Deltaga re måste skriva en försäkran att test
reglerna och det egna landets bestämmelser följts. 
Denna försäkran bifogas testloggen som sändes 
till: EDRs Contest Committee, P .O. Box 335, AI
borg, Danmark. 

Dekorativa diplom tilldelas vinnarna i varje 
land . Om Du bifogar 1 IRC med testloggen får 
Du en komplett resultatlista per post. 

Logga rna skall poststämplas senast 3 veckor ef
ter testen. 

SM5ACQ 

• SKRIV TILL QTe, BOX 52, 721 06 VÄSTERAS • 

KIYBBNYlf 

Så är klubbnyttspalten ett faktum. Nedanståen

de bidrag från olika klubbar är resultatet av brev 
och svarsformulär, som utsänts till 60-talet klub
bar i hela landet . Ca 50 % har sva rat inom den1

utsatta tiden. och resterande kommer, hoppas jag, 
att skicka in sina svarsformulär före den 5 maj. 
De klubbar som ej blivit tillskrivna ombeds ome
delbart kontakta QTC. 

A vsikten med klubbnyttspalten är att förbättra 
de i dag närmast obefintliga kontakterna mellan 
k lubbarna, DL och SSA. Texten förväntas inne
hålla notiser och meddelanden fr ån klubbarna rö
rande verksamheten, exv . uppgifter om extra ar
rangemang på ett möte. annonsering av auktio
ner och field-da ys, efterlysningar av tips och er
farenheter, som andra klubbar och medlemmar 
kan sitta inne med. Referera gä rna redan inträf
fade händelser, men glöm för all del inte bon att 
i förv äg annonsera kommande evenemang. Spal
ten är även öppen för meddelande från DL till 
distrikten. 

Men nu sparkar vi igång! 

0:E DISTRIKTET 

Tekniska Högskolans Radioklubb, THR 
Kontaktman: SM7DBF/0 Lars Rosengren, Ore
grundsg. 9/82, 11541 Stockholm, tfn. 08-676594 
Klubblokalens gatuadress: Lindstedtsvägen 21, 
Stockholm 
Ordinarie möten: Onsdagar kl. 1900 
Medlemsan tal: 85 
Klubben utsänder informationsblad och har sk 
schemaservice. Ärliga rävjakter avhålles på vå ren . 
I år var det den 5 april. Telegrafikurser anordnas 
och HI-Fl-förstärkare och rävsaxar byggs. 

Stockholms Rävjägare, SRJ 
Kontaktman: SM5BZR Torbjörn Jansson, Plåtsla
garv. 6/1, 161 46 Bromma, tEn 08-800751 
Medlemsantal: ca 40 
Klubbtidning: SRJ-bladet 
Verksamheten består av rävjakter, ca 15 St per år. 
Säsong från mitten av februari till och med ok
tober. BZR vädjar: rävjägare i klubbarna, hör av 
er till rävspalten. 

l:A DISTRIKTET 

Gotlands Radioamatörklubb, GRK 

Kontaktman: SMl CNM Åke Gustavsson, Brovä

gen 6 D, 621 00 Visby, tfn 0498-14891 

Klubblokalens gatuadress: Baracken i hörnet av 

Södervägen och Gutevägen 

Ordinarie möten: som regel 1:a eller 2:a sönda

gen i månaden, kl. 1800 

Medlemsantal: ca 20 

På GRKs schema står förutOm rävjakter och auk

tioner även demonstration av amatörprylar i sam

band med någon utstälIning sann en som mar

field-day någon veckända i juli/aug. 


Hemse Radioklubb, HRK 

Kontkatman : SMICXE Roland Engberg, Box 27, 

62012 Hemse. 

HRK är en aIldeles nybildad klubb och kan enl. 

CXE anses va ra en lokalavd. till GRK. 

Tycker klubbspalten är FB initiativ (tack). 


3:E DISTRIKTET 

Bollnlis Radio Amatörer, BRA 
Konta:ktman : SM3BCZ John Wååg, Box 6036, 
821 01 Bollnäs 1, dn 0278-230 89 
Klubblokalens gatuadress: N ya Konditoriet, Bro
gatan 5, Bollnäs 
Ordinarie möten: l :a söndagen i varje månad, kl. 
1300 
Medlemsantal: ca 20 
Om aktiviteten förtälj s, att BRA ämnar påbörja 
en CW-kurs. 

Härnösands Sändareamatörer, HSA 
Kontaktman: SM3EKD Tore Karlsson, Tullpons
gatan 4 B, 87100 Härnösand, tEn 0611-16075 
Klubblokalens gatuadress: Gånsviksvägen 29, H
sand; postadress: Box 83, 871 01 H-san d l 
Ordinarie möten: l :a och 3:e tisdagen i var må
nad, kl. 1900 
Medlemsantal: 27 
Verk samheten består f n i att samla pengar tilI en 
ny sändare, som skall ersätta den gamla (Astö
sändaren). 

Gävle Kortvågsamatörer, GKA 
Kontaktman: SM3AVQ Lars Olsson, Furumov. 
21 K, 80358 Gävle, tfn 026-11 8424 
Klubblokalens gatuadress: Kristinaplan, Gävle; 
postadress: Box 78, 80102 Gävle 1 
Ordinarie möten: l:a tisdagen i va rje månad 
Medlemsan tal : ca 50 
GKAs verksamhetsberätte lse förtäljer, att med
lemsavgiften är 10:- (!l fö r förvär vsarbetande. 
Hur bär ni er åt? Klubben har under året deltagit 
i en utställning, i en test samt haft 5CXF på be
sök. DESSUTOM HAR MAN FATT BREV 
fRÄN DUISM3Af r SUNDSVALL. 

östersunds Sändaramatörer, öSA 
Kontaktman: SM3BNV Bengt Eurenius, GaloppsL 
2 F, 831 00 Ostersund. tfn 063-209 65 
Klubblokalens gatuadress: I 5, Ostersund 
Ordinarie möten: Torsdagar kl. 1900 
Med lemsanta I: 10 
Klubben f n vilande. Full rulle igen då, ob. 

4:E DISTRIKTET 

Falu Radioklubb, FRK 
Kontaktman: SM4GL Gunnar Eriksson, Box 12, 
79101 Falun 1, tEn 023-176 31 
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Klubblokalens gatuadress: Malmghden, Äsg. 31, 
Falun 
Ordinarie möten: I:a fredagen i varje månad, kL 
1900 
Medlemsantal: ca 25 
I FRKs program ingår ungdomsverksamhet, CW
och teknikkurser, fö redrag och demonstr'ationer 
samt ~rliga auktioner. 

Karlstads Sändareamatörer, KSA 
Kontaktman: SM4BIE Rolf Äkesson, Enghol msg. 
26 B, 652 21 Karlstad, tEn 054-587 72 
Ordinarie möten : I:a måndagen i varje m~nad, kL 
1900 
Medlemsantal: ca 20 
Karlstadgänget syssla r med CW-kurser. tekniska 
föredrag samt stud iebesök. 

Lindesberg Radioklubb, LRK 
Kontkatman: SM4BMX Ernst Andersson, Skin
narbacken 32A, 71100 Lindesberg, tEn 0581-120 90 
Klubblokalens gatuadress: Gamla Lasarettet 
Ordinarie möten: Fredagar kL 1900 
Medlemsantal : 14 

Kumla Radioklubb, KRK (?) 
Kontaktman: SM4CJY Lennart Jonsson, Box 4445 
694 00 Hallsberg, tEn 019-715 24 
Klubblokalens gatuadress: Andrens väg 16, Kumla 
Ordinarie möten : varierande 
Medlemsantal: 15 
CW-kurs avslutad och påbörjad . Hoppas snart 
komma igång med SK-signal. 

5:E DISTRIKTET 

Västerås Radioklubb, VRK 

Kontaktman: SM5ACQ Donald Olofsson, Malma

bergsg. 79B, 72335 Västerås, dn 021 -13 3906 

Ordinarie möten: 2 :a tOrsdagen i varje månad kl. 

1930 

Medlemsantal : ca 120 

Klubbtidning : QRZ 

En omfattan'de ungdoms- och kursverksamhet säk

rar återväxten i VRK. Utställningar, auktioner 

och föredrag är andra aktiviteter som förek om

mer inom klubben. 


N yköpings Radio Amatörer, NRA 

Kontaktman: SM5DR W Erik Källberg, Skjutsare

ga tan 24, 61100 N yköping, dn 0155-121 10 

Klubblokalens gJtuadress: Hemg~ rdsvägen 17. 

(källarvåningen), N yköping 

Ordinarie möten: 3:e måndagen i varje månad 

Medlemsantal: 30 

Klubbtidning: Sida i QRZ (V-ås Radioklubb) 

NRA planerar 1968 års räv-SM och bygger räv

sändare till kommande jakter. Ett lotteri ko mmer 

till sommaren, 


Uppsala Radioklubb, URK 

Kontaktman: SM5BFC Kjell Larsson, Täljstensv , 

9C, 75240 Uppsala. dn 018-12 8604 

Möteslokalens gatuadress: Döbelnsgatan 16A (Dö

belnssalen), Uppsala 

Ordinarie möten : 2:a måndagen i varje månad 

Medlemsantal : ca 40 

KLubbtidning: SRA-URK-bladet, vi lken utges 

tillsamm ans med StOckholms Radioamatörer. 
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Listan pa ovriga aktiviteter är lång. Kontakten 
med omkringliggande klubbar är god, och en ut
flykt ti ll Västerås är planerad ngn söndag i maj . 

6:E DISTRIKTET 

Skaraborgs Radioamatörer, SRA 
Ko ntaktman: SM6DQA Lennart Hellberg, Måne
sköldsg. 40, 53100 Lidköping, dn 0510-23254 
Mö teslokal : Studiefrämjandet, StOrgatan 40, 
Skövde 
Ordinarie möten: 2:a tisdagen i varje månad 
Medlemsantal: ca 40 
Kallelse till sändes medlemmarna före varje möte. 

7:E DISTRIKTET 

Ystads Sändare Amatörer, YSA 
Kontaktman: SM7AUO Eric Zachrison, Palme
Lydersg . 37 D, 27100 Ystad, dn 0411-12646 
Möteslokal: Hos medlemmarna 
Ordinarie möten: l: a fredagen i varje månad, kL 
1930 
Medlemsantal : 10 
»Träffas för att prata radio. H åller oss med en 
del utländska radiotidskrifter och handböcker. 
Ingen kursverksamhet. Inga onormalt stora an
språk på vare sig styrelse eller enskilda medlem
mar, varför klubben har existerat i många år och 
förmodligen kommer att bestå många år än. Klub
bar med ambitioner gå r alltid omkulll" Vad sä
ger gamla ambitiösa klubbar som exv. Falu RK 
om detta? 

Eksjö Radioklubb, ERK 

Kontaktman: SM7BYP Bertil Ring, OxtOrgsg. 14 

C, 57500 Eksjö. dn 0381-10401 

Klubbens postadress: Box 87, 57500 Eksjö 

Ordinarie möten: Måndagar kl. 1800 

Med lemsantal: 40 

Klubbtidning: Resonan s 

Klubben sysslar (som bekant) med rävjakt, har 

kurser i engelska och CW (CW på I 12) samt har 

stOrt samarbete med Nässjö Radioamatörer. 


Nässjö Radioamatörer, NRA 

Kontaktman: SM7BDF Stig Danielsson, Sörängs 

vägen 2A, 571 00 Näss jö, tfn 0380-157 11 

Klubblokalen gatuadress: Akershäll 4E, N ässjö; 

postadress: Box 172, 571 00 Nässjö 

Ordinarie möten: Torsdagar kL 1900 

Medlemsantal: ca 30 

Vid klubbens veckomeetings ges nybörjare tillfälle 

att trän a CW och pyssla med TX:ar och RX:ar. 

CW-cräning ordnas på I 12 i Eksjö. Ett efterföl

jansvärt samarbete har NRA med stadens övriga 

klubbar, där man bistår vid tävlingar där radio

kontak t är önsvärd. 


Oskarshamns Radioklubb, ORAK 

Kontaktman: SM7DOU Gunnar Fahlström, Gun

narsöv. 4, 572 00 Oskarshamn, tfn 0491-12267 

Klubblokalens gatuadress: Ungdomsgården, Os

karshamn 

Ord inar ie möten: Onsdagar kL 1830 

Medlemsantal: 23 

I ORAK satsar mall på studiecirklar. Amnena är 

radioteknik och CW. Varje år anordnas en field

day första veckan i augusti. QTC-redaktionen no 

terar med tacksamhet, att ORAK stå r till tjänst 
med material till klubbnyttspalten i alla komman
de nr av QTC. Vilken blir äldst, ORAK eller 
QTC? 

Waggeryds Radioamatörer, WRA 
Kontaktman: SM7CR W John-Ivar Winbladh, Box 
24, 56012 Vaggeryd, tfn 036-14 04 46 
Klubblokalens ga tuadress: Götaforsvägen, Vagge 
ryd 
Ordinarie möten: sista måndagen i var månad, 
kl. 1900 
Medlemsantal : 19 
I Vaggeryd fördriver man tiden med CW- och 
matematikkurser samt diplomverksamhet. 

Radioklubben Snapphanen, RKS 
Kontaktman: SM7DJG Yngve Heinermark, Box 
150, 28100 Hässleholm, tfn 0451-13391 
Klubbens postadress: Box 150, 28100 H-holm. 
Ordinar ie möten : Sis ta månd agen i va rje månad, 
kL 1930 

NYA SIGNALER 
Per deo 114 -68 

Klass 
SM4JS, Hans-Olov Olsson, Gruvlyckevägen 31, Karlstad C 
SM7ALS, Bo Wikström, Vit"köv legata n 38, Malmö SV C 
SM3ACV, Björn Wahlström, PI 424, Kvissleby . "" " C 
SMsAQX, Carl Anler, Artillerigatan 4, Uppsala """ B 
SM7AFZ, Göran Bosrröm l Brine lJ ga tan 38, Nässjö .... C 
SM2AVZ, Karl-E rik Carlsson, Stafettgatan 62, Skellef tcl B 
SM7BJA, Anders Edl.n, Joh n Ericssons väg 85 F, Malmö 

V .... . ........................................ A 
SM7BJB, Ni ls Reimer , Norregatan 7, Sösdal•.. , A 
SM7BGC, Ku rt Gustafsson , Kronotorp svägen 3 E. Lyc

keby ., .... . , ... , ............ , .... , ... , .. , . .. ... B 
SM2BYC (ex-3832l, Ma uritz Lahti , Box 3451, Karungi C 
SM7BVD, Sven Malmberg, Industrigatan 3, Lom ma . . C 
SM7BUG, Kjell Rllber, Ungh ällsgata n 52 , Malmö O ,. A 
SM4BAK (ex· 3969), Ernst Noren, Skogsvägen 2, Säter A 
SM0BVK (ex -3243), Magnlls Vahlu nd , Sätunavägen 21 

E, Märsta .. .. ... . .. ..................... ,..... C 
SM4BSP, Sven Åke Pettersson, Box 57, Lann abruk .,. C 
SM7BYP (ex-363s), Bertil Ring, Oxtorgsgatan 14 C, 

n~ ., .. ,.'. ' ... " .. . , ...... , ... ,., ..... C 
SM7BGR, Torsten W inberg, O:a Hyllievägen 115, 

Malmö SV ... , .. , ... , .. " .......... , . .. ...... . C 
SM6BCT, Sören Åberg , Strömgatan 2, Tro llhätt an . , C 
SM0BGU Pehr-Axe l Nordwaeger, Ti sdagsvägen 2, Far

s ta ..... .... . ......... . . . ..... . ..... ........... B 

SM7BUU, Poul Kongstad, Jordbogatan 4, Hälsingborg C 
SM3BLW, Bo Jacobsson, Gästrike vägen 17, Söderhamn B 
SMsBZY, Be ngt Eli asson, Högsäter, Ljungsb ro .. .... B 
SM7BHZ, Bo Knutsson, S:a Unggatan 21, Borg holm C 
SM0BYZ (ex-3985), Sverre Eriksson, PI 1029, J är na .. B 
SM1CIB, Artur Mattsson, Gdboväge n 20, Visby A 
SM2CSD, Lars Kallberg, BUs.regatan 46, Skellcftehamn B 
SM6CIG, Stefan Thörnqwisth, Källgatan S, Fa lkenberg C 
SM0CFI, Be ngt Wikland, T omtavägen 7, Ri mbo A 
SMsCIJ, C urt J onsso n , Artistvägen 27, M Ista ., .. ,. . B 
SM6CTM (ex-39s1), Walter Ther. n, Stafettg'ta n 4 C, 

Lidköping .. " ... ".", ...... . , ...... , ..... , .. " B 
SM4CTN, Karl Hen riksso n, H)'ttvägen S, H ällefors " B 
SM6CSZ, Allan Mansfield, Skogvaktaregatan 20, Karls· 

borg . ... , . , ... . . , .. , , ........... , ... , .. , .. , . , C 
SM6ELG, Erik Ca rlström, Granhem , Moholm .". " B 
SM0ERG (ex-3584), Bjö rn Gr anö, Kyrkvärdsvägen 43, 

Uttra n """"""" "., ., .. , .. , .. , A 

N YA MEDLEMM AR 

rer deo 3/4 -68 
SM6LJ, Sture Christiansson , Bcgoniega tan 2, Kungsbacka 
SM2AGR, Mats Olausson, Ström nä sgatan 33, Piteå 
SM7BGC, Åke Gustafsson. Kronotorpsvägen 3 E, Lycl<e by 
SM7BUG, Kjell Ruber, U nghällagatan 52, Ma lm ö a 
SM6BBK, Bertil Stridh , Stalevägen 4, Munkedal 
SM4BGT, Ingmar J ohanson, Engelbrektsgatan 30 D , Borlänge 

Medlemsantal : 30 

Klubbtidning: CQ-DX 

Telegrafiu tb ildning pågår under höst- och vårter

minern a med 20 timmar per termin. RKS med

verkade i sportlovsveckan med signalen SM7XA . 

Utflykt har gjoros till Hörby radiostation. fester 

med utställning av amatörprylar har arrangerats 

i T4s uoff-mäss. Det blir field-day under porta

beltesten och en studieresa skall företas till Tek

niska Högs kolan i Lund under våren eller hös

ten 68. Lördagen den 11 maj blir det supe för 

k lubbmedlemmar med anhöriga. 


Kristianstads Sändareamatörer, KSA 

Kontaktman: SM7CSN Lars Eric Niklasson, Vild 

anden BIOS, 222 34 Lund, dn 046-129940 

Klubblokalens ga tuadress : Hemgården, K-stad 

Ordinarie möten: Sista fredagen i varje månad, 

kl. 1900 

Medlemsantal : 20 

KSA förhandlar JUSt om möjligheten att H en 

fast klubblokal. Rävjakt står på vårens och som
marens program. 


SM5CYM 

SM3BLW, Gösta Jacobsso n, Gästrikevägen 17, Söder hamn 
SM0CDP, Ni ls Cederros, Band yväge n SI , Hägersten 
SM3D AM, Birgitta Persso n·G ranv ik, Oppalaby, Björ ke skola, 

Gävle 
SMsECB, Olof Borg, Esplanaden 14 B, Oxelösund 
SM3EWB, Göran Granberg, Sva n gatan 4 D, Gävle 
SM2EFF Christer Lci nc hcd, Angsgaun 46, Piteå 
SM3EAG, Berti l Sunde ll , N. Nygränd 4 A, H ärnösan d 
SM0EHG, Roland Eriksson, K 8, Box 829, Solna 8 
SMS-4003, Ingemar Eriksson, Rönnbergagatan 4 D, 2 tT., Väs

terå s 
SM2-4004, Bengt Steinh oltz, Box 6401, Korsnäs I 
SM2-4005, Gösta Roslin, Ma gncrit vägcn 2, Kiruna 
SM8-4006 (OHsQX), Ke ijo Ka ngas, A,S ,O,K Box 2524, MJS 

T amara, Göteborg 2 
SM0-4007, T ade usz Wilczek, Skeppargatan 102, 4 t r. c/o 

Norberg, Stockho lm NO 
SM6-4008, Torsten Andreen, H ögsbovägen 5, Dalsjöfors 
SM7-4009, Kjell Djörkh eim , Ostergatan 6 F, Almhult 
SM3-4010 , Berndt Lindberg, Box 85, Hå 
SM4-4011 , Mats Gustafsso n, Hagagara n 8 B , A rvika 
SM0-4012, Rolf Ni lsson , Storgatan 32, 3 tr. , Stockhol m O 
SM0-4013, John y Sjögren, Ateljevä gen l, Sundbyberg 
SL6ZQ, Uddevalla FRO-avd. FöresL C, Sve nsson, Box 300, 

Uddevalla 

ADR ESS- OCH SIGNAL7'iNDRINGAR 

Per den 4/4 -68 
SM7BS, Kjell Lindeberg, Vendelsfridsgatan I A, Malmö V 
SMSFP, Joh n Wirse lius, Korncceväge n 3, Arboga 
SM50Q, Gösta Jonsson, Emausgattln Je, I tr ., Västc r3s 
SMSOS, Do Lindgren, Läckövägen 28, c/o Jonasson, Joh,", 

neshov 
SMsVQ Åke Oberg, Torkelsgat3n 18 A, Uppsa la 
SMsWT, Sten Giilich, PI 7006, Arboga 
SM 7AJA, Rolf Ahlgren, Magistratsvägen 55, P 407, Lund 
SM2ANC , Lars Larsso n, Gust. \'(1ik.mansgatan 16, Kiruna 
SM0AAG, Olof Persson, Strandliden 50, 2 tr" Vällingby 
SMsACQ, Donald Olofsso n, Malm abergsgatan 79 B, Västerh 
SM6AOQ, Sune Mattsson, Gu ldgubbegatan 3 B, Kungsbacka 
SM7AMS, Joh n Persson, Profilvägen 20 D , Finspång 
SMIBSA, Arne Guted al, Broväg 4 A, Visby 
SMsBRB, Bertil Södcrh olm , Berghemsvägen 64, Jakobsberg 
SMsBTB, Sven Olof Jo hansson, Kraftkärrsvägen 25, Fi nspång 
SM0BYE Nils Erik Rehnfor" Ek holmsväge n 363, Skärhol· 

mcn 
SM2BCI, Ragnar Weste rIund , P I. 449 , AlvsbYIl 
SMSB Al', Bertil Andersso n, Sandk ulle vägen 17, Spånga 
SM5BFK, Göran Thi se lI, Trädghdsgata n 3, Sundbyberg 
SM5BJM, Kurt Anderson, c/o L. M. Ericsson, Technical Of · 

fice, P.O. 5979, State of Kuwait 
SM2BUW, Göte Sundberg , Fågclsångs vägen 7, Umd 
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SM4BYY, Gunnar Harping, Mngbro 8011 , Koppa r berg 
SM0CHB, Rich:lrd Gustafson, BcrgvJ gcn 61, Sigt una 
SM3CKD, Bengt Eriksso n, Box 277, Färila 
SM0COL, Rol f Strö mberg, Kruthornsvägen 34 B, 2 tr., So l

lentuna 
SM0CPM Tho rd Wcnnström , N äs byd alsvä gen 12, 14 tr., 

Tä by 
SM0CXM, Lars-E rik Berglund, Humblegatan 20, 3 tr ., Sund· 

b yberg 
SM0CFO, Hans Persson, Runbyv ägen 46 , U pp lands Väsby 
SM5CJP, Esk il Persso n, Frötunagrlnd 1, Upplands V"sby 
SM5CZQ, Kjell Fre driksson, Brandk ärrsvä gen 158, 6 tr. , Ny

köping 
SM5CAR/MM, Lar s Nilsson , Han nebergsga tan 14 , tr., 

Solna 
SM2CDW, H e rbert Grahn j Karlsgårdsv ~gcn 20, Vin del n 
SM0CTX, U no Falk, All ovägen 10 K, Rotebro 
SM0DIA, Sune Jansso n, Fredriksbergsvägen 69, Ve ndelsö 
SM7DCC, Per Hybcrg, Magistrarsväge n 55 , M 202, L und 
SM 0 DZ H , Björn Häggiund , Så gstll vä gcn 14, 2 tr ., Hud-

di nge 
SM5DMI, Chris ter Skoglund, ö stcrmalmsvägcn 59 E, Finspång 
SM0DLL, Per \\'lall andet, Nynäsvä gcn 50, Handen 

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 PIV I 
Pris I 

1-29 I 30-299 

S2E 20 200 2.35 1.95 I 

S2E 60 600 3.25 2.70 
I 

S2El00 1000 4.80 4.
I 

Vårt informationsblad "Fakta om kisel
dioder" sändes på begäran. 

SM7CDX 0410/30364 

SM7BBY 040/563 66 ~ 
Box 39, Skegrie 

SM2DQL, Arne J o han sso n, Må.rrs und 
SM7DFN, A nders Bergsttöm, Ti ngsdal , Köpingsvik 
SM6DYN, HSbn Svanberg, Volrat Th amsg aran 24 - 1472, 

Göte borg S 
SM6DBO, Eri c Andc1"Sson , Friggagaran 13, 4 tr.ö.g., Göte

bor g C 
SMIDGO, Kenneth D anielsson, Bred ga tan 3, Visby 
SM 5DDP, Erland Johansso n , H övägen 19, Uppsala 
SM4DLT, Erw in Sch rad er, Rottnavägen J , Sunne 
SM6DHU, Motts-Olof A lfredsson, Box 111, Kinna 
SM0DMZ, Björn Len gqvist, T värvägen 1, 2 tr . eJo Hert

zen, Solna 
SM3EPG, Lena Ccderberg, Vinte rgatan 12, Sundsvall 
SM3-1456, Har ry Lind strö m, 2:a T vä r g<ttan B, Skutskär 
SMS-20S4, Bengt Nordber g, Sveabo rgs vägen 17, Irsta 
SM0-3212, H aral d Tob iesen, Bir ge r Jarl sgata n 125, 2 tI 

Stockholm V A 
SMS-3300, Orjan Carlsso n , Mossvägen 58 S, Järn a 
SM0-3561, Johnny Säfström, M~ nad svägen 72, Ja kobsberg 
SM6-3651, H :l kan Berg. Skånegatan 27, c/o Zencrström, Go 

teborg S 
SM7-3804, R o man Bid crman , Kadettgar.n 26 C, Häl si ngborg 

HUR TYCKER DU An ETT KRAFT


AGGREGAT TILL DIN STATION 


SKALL KONSTRUERAS? 


KANSKE SOM VI: 


För svensk standard 220 V 50 Hz Max 

effektuttag. 

För beräknat uttag aven medeleffekt motsva

rande en modern sändares toppeffekt = ingen 

risk för överbelastning. 

Med standardkomponenter = billigaste service. 

Med moderna halvledarekopplingar högsta 

Kvalitet. 

Med noggrannt planerat och utfört bygge 

största tillförlitlighet 

Vi vet att många tycker som vi. Lyssna på 

bandet efter t. ex. Drake- och Galaxyägare. 

Skulle inte även Du vilja skicka ut en sådan 

signal på bandet? 

INTRESSANT liA.TALOG 
med tusentals artiklar för hobby och experiment: 


Verktyg, maskiner, motorer, instrument, radio- och el-materiel m. m. 

Katalogen sändes gratis. 


Tel. 0247 -40210 


Clas Ohlson & Co AB 
INSJON 

HAM 
annonser 

Denna annon sspalt är öp pen för radioamatörer, som i denna 
sin egenskap riktar sig till andra radioamatö rer . Annonspris 
2 kr per grupp o m 42 bokstäver, si ffror eller tec ken, dock 
lägst 6 kr. Icke SSA-medlemmar dubbel taxa. T e' t och lik
vid insändas var fö r sig till kan sliet före den 5 i mlnaden 
före in fö randet. Annonsörens anrop ssignal ska ll ut sättas i 
annonsen. Enbart postbo x godtas s~ lede s ej som adress. För 
kommersiell ann o ns gäller QTC ordinarie annonspris. I tvek
samma fall förbehåller sig red . rätten Ht avgöra, om annons 
sk:tll anses som kom me rs iell. 

SÄLJES 
TX 175 \Yl pa 2 X S07 p i r. N J taggr 750 V 250 mA, 400 V 

50 mA. R örnyckI. Komplett i futllral åd a inkl 6 Xla is. EN· 
DAST 150:-. SM6DIU , Kullingsbergsv. 14, 44\ 00 ALINGS
AS. Tfn 0322-\ 08 03. 

Linjärt PA 2X S11 450 W och power suppl y i sny gga Hdor 
525: - . Mottagare SX2S med Hcathkit Q-multiplier QF-I 
425:-. He mbyggd sä ndare 90 W CW oc h AM med pow er 
sup ply 125:-. Power suppl y 2000 V 100 :-. SM5AJR, Lin · 
kö ping. Tfn 013-13 59 69 . 

RX Geloso G4 /2 14 i sk ick som ny säljes för 750:- ink I. 
o rig. trälåda och manual. SM7CGT, Ewa ld l'e rnsted t , Espl. 
9, 38 1 00 KALM AR . Tfn 04 80-140 35 efte r kl 17. 

S\VA:'\l-3S0 i utmärkt skick inkl. o rg . pow er slt ppl y uch 
mikrofo n i o ri g, kartong för 2 100 :- . Skriv till SM 6C KU, 
Gökgatan 8 A , 51100 KINNA. Tel 0320 -1084S. 

Antennlina 49-trådig Cu 1,5 mlO~ 100 ffi .32:-, 2,5 mm !? 
JOO m 38:-. B:1tteric liminatol' 9 V, s X5 X 4 cm 40 :-. CO
PA lO W 40/80 m . snygg t chass i 150:-. S~'14D!-IF, G. öst 
man , Ilo x 5014 , 692 00 KUlvILA. 

Drak e T-4 X m. nätaggr , Drak e R-4 , 2 el glasfiberquad 
komp!., rOtor T R -44 m tillbeh., V iking matchbox 275 \VI 
mm. Ev. tages i byte enklarc t ranscc iver, linjärt PA. Ave n 
annan dellikvid t ex UK-pr )' lar kan disk utcr as. Sk ri .... t ill 
SM6CPY, Calle Jonsson , Mo ll a skola, 52030 LJUNG. 

Mott. RCA AR-7l 0,54-3 1 MH< med r iktig b.ndsprid
ni ng för h>1m-banden. Morr. 144 MH z kon. + J3C454 +nätagg. 
och högt. + J-beam. 144 MHl trevr HW- 30 + mobilp owe r 
+ an t. Gon se t konv, 3,5- 30 MHz. T x med he ath VFO + 
näragg. SSB-TX 3,5- 30 MHz med mek. fil ter , i 19" panel. 
Högspänn .aggreg at 925 V DC 350 W . Geloso VFO i låda. 
N3gra St 6 oc h 12 V rotc ran de och statiska omfor m. Philips 
ba ndspe larc. Di verse materiel som rör. trafos och an na t som 
ryms i en stor ju nk-box . SM6CjL , J Tim mcr ås. Dr Forscli us 
gara 32, Gö te borg sv. T el 03 1- 18 6949 efter 17. 

T X K.W. Viceroy mark 3 10-80 meter, 180 W SSB, 150 
\Yl CW, 90 W AM, inb yg gt pw r 1250:-. RX NC-3 00 se rie 
460, 10-160 me ters ama tö rb:!nd 900:- Heathk it ba lIIn mo
del Il-I 50:-. FL S- A fil ter 25:- konta nt. SM0AJU, Leif 
l. un din , Uggl ev ägcn 11 , N o rrtäl je. Tel 0176-14702. 

DRAKE-line. R4 A med högt. MS4 . T4 X exkl. power. 
skick som ny tt. SM6CMK , K"rr Eriksson. Tel 05.12-13263. 
Träffas sä kraSt va,·d. 17-19. 

VRÄNG VARD till åte r cj all tenn på [ake t , d:i rfö r säljes 
ri gge n: RX GELOSO G -209, T X GELOSO G-222 sa mt mic 
M ymex 802DT för endcrst 8;·0 k r. Rin g och diskutcra. 
SM5DTK. N ynäsvägen 292 , En skcde. T el 08- 39 3534 efter 18. 

80 m Hearhkit HW-1 2-A i perfekt skic k med AC-aggr. o. 
mic. säljes för 1000:-. SM0DLL, Per Walland er , N ynäsvä
gen 50, Handen. Tel arb 08-94 0000 ank" 2043. 

9R- 59 Special i gO tt ski ck säljes till högstb juda ndc. Mor 
gan Larsso n, H ed vägen 4, Va rberg . Tel 0340-1574 1, s:ikrast 
lördag, sö ndag. 

VA R- REA. Mobil ex, 5 \VI AM på 3620 kHz 75 :-. O m
formare 6 V/2 5 \'V', 12 V/20 ,\\1 20: - /s(. Mo bilconv . 3,5 MH'I. 
50:-. QQE 03/ 12 5:-, E90l', 6A K5W 1 :-. Begär liSta. 
SM0.BVQ. fijörn Bcrgströ m , S:t Eriks1;;Jt3 t1 61 , 4 ö.g., 11 2 j 4 

ST OCKHOLM. 

ELORGEL Hohll.cr III for ped. in b. v ibrato nypri s (",1 

3300:-. ELGITARR Fendcr Str;l[OCaster m etui vit, ny ;! 
band nypris ca 2 100 :- . Blda myck. välv 3rd. Till högSt· 
bj ud. Ev byte. Alll förs!. beakt . SM0CER, Jan-Erik Rehn , 
Murvägen 5 nb, 14200 TR ÄNGSUND. Tel 08-771 194 7 efte r 
kl 18. 

H X-20 (pled näta gg), DR AKE 2Il + 2BQ , ELBU GG (m,, 
siSt or), RöR SJ) ~O:-/st, QRO·TRAFO sek. 2400 V (min st 
4 kW ), G LODSTROMST RAFO+ l'ILTE R till S13. SM0DSG , 
l.eif Göth lin. T e l 08 -493659 ef ,er 18. 

R X DR AKE 2Il med 2BQ i mkt gO tt ski ck säljes kontant. 
SM5DWC, Anders Prawitz, tel 08-530680. 

Komplett SSIl-St ari on: D ... ke T R 4 + pwr + MS4, K \VI 
Matc hbox, S\'!iR- mcter , LP - fil te r. A llt i e tt elle r scp:\rJC 
SM7CC U, M, rs Nil sson, tel 046-54642. 

StC'l1 cde radc testl ()ggblad ~ 5 oH:h; t 1\4. 30 st ns på v:u jC' 
bind SMJD KO , R:liph Ka l hamma! ) H :l mnKLrs(f:1nd. 

EIMAC 4XI 50 A 25 :-, XTALS 100 kHl, 1 MHz 22 :-, 
200 kHz 18:- , 5588 kJ-[ z ( f. fil ter) 10 st 22: - samt m3n ga 
andra. SM5 ASO , Eric B, sili er , Fl c rlgltan 15 , 75228 Up p · 
SA LA. Tel 01 8-144841. 

ELBUGSMAN IPU U \ T ORER lV Bro wns Bro,' välk ända 
DTL -m odc ll. Dcnn a är dubbclt ungad, d v s fön:edd med sep:\ 
rata armar för lång:\ och l:o rt3, v3r igc no m cxtra hö g sä kerh ct 
kan upp nås v id alla hasti gheter. P ris 100:-. SM51v1X, R olf 
T Salmc, N ybr ogatan 18, 114 39 Sth lm. Tel 08-6 1 5,70. 

H AMSH ACK lIth)" res. 10 min från Stockholm , bad oc h 
fiske. Högt lä ge. OTROLTG A ANT F NNMö./LTG HETER 
Hell r,hyrl 2000:- ink!. 3801220. V 25 A AC. SMSHT, Nil , 
Hlnsson, Lurudd sv ägen 28, Eke rö. Tel 0756-203 .>J. 

KW 2000 komplett med or ig. mobil lgg rega t 12 V, dynam. 
mil,ro fon sam t I st 12 AVQ. Pris 2200 :-. SM50P, TOl"e 
ChristianseIl , Pilgat:ln l , Mä rsta . Tel 0760-11428. 

KOPES 
T X + RX alla band . SSB/C\\f, c. 200 W. SB401 + 

SB:JOI e l. mo ts\'. S\1SAQJ3. Kl .:ls Eri kss on, SV;ll1 vägc n 6, 
611 00 NYKOPTNG. T e l 0155- 1931 6. 

SB33 . SB34. FT 100. FT J50. ell e!" annan lämpl ig mobil 
rigg. SM5CD, G Persson , Ilox 6100, 580 06 LlNKOPING 6. 
Tel. 0 13- 14,480. 

_.. =.... ~............... '" 
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PIRATER 


W0TJ /KJ. Ilill Atkins, W0JT har Btt ca 200 kort avse

ende nys sn ätnnd a ca ll. Mc n har har inte varit på j ohnst on 

l sl. 

CE0D K, qso i december 1967 val' trolige n bl acka. 

Någon sko jare hu an vänt signalen HVJSj på C\\'l . 

SV0 WF/ZA vilk et aldri g kan vara allv arl igt mena t. 

Omkring förr3 månadsskiftct hö rdes AP1RIL på 14 cw ange 

qs l " ia 5Y3GT . 


EJ QSLmg r 


K6CYG tillh,nd.""lcr icke qsl -se rvice för CT3AR, KS6BH 

och 3A0DX ef ter I jlllllari 1968. 

QSL t ill KZ5MF gar in,e via WIl2UKIl vilken endas r är 

mgr för 8P6B U , Darbados. 

BVIUS A, inte via K7KPM . Via W7MVC fö r perioden dr · 

cembcr 1962 till augusti 1966. 
VP7NP, int e via K9G Z K. (QSL dil'ekt ). 
VQ9VFIF , inte via GSKS. (direk t v il CBA). 

fons. sid. 156 
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NYA SR-400 HALLICRAFTER 
Full täckning av 80, 40, 20, lS och 10 meter 

banden. 

linjär skala med 1 kHz kalibrering. T-Notch fil 
ter. Variabel MF Noise-blanker. Inbyggd VOX 

plus break-in CW och PIT. Inbyggt CW filter. 

Medhörning på CW. 100 kHz xtal kalibrator. 

VFO som täcker SOO kHz. 

RIT som tillåter mottagning ± S kHz från sänd
ningsfrekvensen. 


Hallicrafters exclusiva AALC (Amplified Auto
matic Level Control). 
Sändaren har 2 st 6HFS i slutsteget. Variabelt 
pi-filter. Input 400 W PEP SSB, 300 W CW 
Bärvåg och sidbandsdämpning bättre än SO dB. 
Mottagarens känslighet är mindre än lpV för 
20 db S/ N. LF output 2 W. l:a MF 6,O----B,S 
MHz. 2:a MF 16S0 kHz. Idealisk transceiver 
sim HAR ALLT. I lager. Pris: 4.975:- kr. 

~~'~~~~IO~:~~:~Ö SV 

Butik : Skolgatan 45, Malmö C 
Oppet yard. 10-18, lörd. 10-15 
Tel. 040/11 9560 

73 de 
SM7TE 
SM7DRI 
SM7BOZ 

DX. fortS. från sid . 155 
ADRESSER 
K3JXO, Richard G. Miller, RFD l, Porcersville, Pa. 
WA4ZTW, George A. Allen, 630 M,nchester Road, Fort 

Walton Ileach, Florida 32548 
K3MNW Wesley P. Heller, 1834 Hoffm,n Str., Phila . 45, 

Pa. 
K3LTV, Thomas O. Moore, 262 Patterson Road, Ilethel 

Park , Pcnnsylvani;l 
KIUYH, Loui s C. Sempl'CbOll, S S. Park 5u.) Hanover. New 

Hampshirc 
W7WDM, Edward H. Hyland, RFD 2 - Ilox 2411, Ilain 

bridge Island , WashingtOn 
G3USK, H. D. Kernaghan, 59 Se,craft Road, Mablethorpe, 

Lines. 
HB9RC, Max Matter, Bru kfcldstrasse 38, Bern, BE 
HB9MQ, Feli, Surer, H.uptstrasse 13, Kölliken, AG 
HB9NL, Frank AckJin, Sonncnrain 188, 6233 Bliron, LU 
W6GEN, Dale D . Jones, 118 Amethyst, Ba lboa Island, Calif. 
W2CTN, John M. Cummings, 159 Ketcham Ave, Amityville. 

N ew York 
W3KAU, Raym ond S. Rosenberg, 10603 Brunswick Ave., 

Kcnsington, Md. 
W8EWS, Golden W. Fuller , 9500 East Athenon Road, Da· 

vison, Michigan 
VEt AF], R. C. FODec , Scotsbu rn, Piccou , Nova Seotia 
VE2YU, Ernest A. WeIling, 51 Avenue Gnaille, Dollard-des

Ormeaux, Quebe c 
\Y/A4WAO, Stewart L. I3rummett, 1815 Fo rney Drive N\'(f, 

Huntsv illc, Alabama 
WB2ETI, Frank Yellen, 42 H udson Road, Bellerose 26, N.Y. 
ItRB, Pier P. Davassanc, Via 13ossolasco 8, Torino 
K4FUV , RonL1ie B. Harris, 1200 Tarbero Srrecr, Rocky 

Mountain, North Carolina 
W7MVC, brry J. Dobes h. 1006 W. First Street , \Veiser, 

Ida. 
W4HUE, Dr. George A. Mack, 4108 SW Fifth Street, FOr! 

Lauderdale, Fl ori da 

WSUBW, L owell E. Richard son, 1518 Lincoln Ave, Alamo
go rdo, New Mexico 

K4YMj, Clifford M. Sands, RFD l, Madison, North Ca
rolina 

VE40X, D . E. McVittie, 647, A cademy Road, Winnipeg 9, 
Manito ba 

W4MYE, Dorothy M. Strauber , 10 Carjen Ave., Asheville, 
North Carolina 

FR7ZD, Gu y Hoarau, loeme Km., Tampton, Reunion Is
land 

K4MQG Robert G. Dixon, 1114 Crestvicw Drive , North 
Augusta, South Carolina 

HB9TU, Albj Wyrsch, Kirchbreitc, Buchrain bei Luzernc: 
Luzcrnc 

VE3DLC, R. j. Kreger, 30 Zenith Drive , Scarborough, Ont. 
W3HNK, ]osepf L. Arcure, 126 Henderson Ave., Norwood, 

Pa. 
WA0KXJ, Cliff D,,'idson, 5200 Shriver Ave., Des Moines, 

lowa 
\VljYH, Roger E. Corey, 60 \Varwick Drive, \'(' estwood, 

Mass. 
K3NAU, Charles A. Bliley , 965 Arlington Road, Eric, Pa. 
W4TAJ, John E. Maddox, 1403 Woodside Drive, Johnson 

City, Tennessee 
W4ECI Everett C. Atkerson, 1161 Shades Rest Road, Bir

m ingham 9, Alabama 
W0QKC, Arthur D. Altemiller, 8713 Charlton Lane, AH

ton, Missouri 
WA6SBO, \'\Iilliam R. Rindonc, 941 8 Monternar Dri ve, 

Sprin~ Valle y, California 
VQ8CC, Stevcn Gibbs, P. O. Box H , Curepipc, Mauritius 
VE3GCO, G. V. I-Iammond, R.RA, Main Strce t, Atwood, 

Ontario 
Listan blev i hasti ghc ren t)'värr ej gjord i bokstavsord ning , 
men vi lovar att bättra oss . Hör av er med synpunkter oeh 
kritik. 73 och ho ppas condsen är er n~diga. 

SMSCVH 

FORSÄLJNINGS
DETALJEN 
OTC-nål 5:
Medlemsnål 4:75 
Nål med anropssignal ..... . .•..... . .. .•. ... 6:
L099bok i AS-format 5 .25 
Loggbok I A4-format 6:50 
Testlo99blad i 20·satser 2:
ePR I09g!>lad i 20-satser '" 2:
Prefixkarta 10:
Storcirkelkarta 3 :35 
SSA-duk. 39X 39 cm i fem färger 6:60 
Diplombok 14:25 
Handändring till diplomboken 1:
Supplement till diplomboken 5:
Ham's Interpreter 8:50 
Telegrafinyckel II .... .......... .. 75:
Registerkort i 500-buntar ..... . 12:90 
Grundläggande AmatörradIoteknIk. Inbunden 22:
Adresstickers ...................... . 13:20 
Q-förkortn I ngar ................... . ....... . 2:25 
Dekalkomani med SSA emblem I S-satser .. 1: 
Stämgaffel .................. . 10:-
Teleprintarrullar 3 stycken InklusIve paket

porto ................ . 12:50 
Teleprinterrulle vid avhämtnIng på kanslIet 3:
B :90. Bestämmelser för amatörradioanlä9g


ningar (TFS serie) 

B :29. utdrag ur internationella telekonven

tionen rrFS serie) 0:60 
Televerkets matrikel E:22 .....•. .. .. 3:50 
QSL-märken I kartor om 100 st 2:

Sätt in beloppet på postgirokonto 52277 SSA, 
12207 ENS KEDE 7 och skri v beställningen på ta
lingen. Alla beställningar (utom teleprinterrullar) 
expedieras portofritt. Vid postförskott tillkommer 
dock 70 öre. I priserna ingår av myndigheterna 
beslutad varuskatt. 

SSA 

Försäljningsdetaljen 
FACK t
12207 ENSKEDE 7. 

QTC 
Box 52 

721 04 VÄSTERÅS 1 

Ny QTC-adress 
från och med nummer 5 

Annonser sänds som 
vanligt 

73 MAGAZINE 

73 Magazine vänder sig i första hand till hams 

inlresserade av tekniska artiklar. Gamla DX

nyheter, YL-news, test-resultat etc. hittar Du 

inte i 73. Däremot trevliga och Intressanta 

byggbeskrivningar. Artiklar av allmönt intres

se dyker ocksö upp. 73 höller 100 sidor eller 

mera .och ulkommer varje mönad. 

l år 25:- 2 år 45:- '3 år 60 :
RESERVATION FöR VARSLAD PRISHöJNING! 

Tidningen publiceras i USA och sänds direkt 

till prenumeranterna. T.O.M. den 15 juni tar 

jag emot nya prenumerationer avsedda att 

starta frön jan. 68 . Efter detta datum sker 

start från jan. 69. Välkommen med -Din prenu

meration - jag garanterar Dig en läsvärd tid

ning! 

Till Dig Som redan är prenumerant: 

Vid årsskiftet uppstod tillfälligt trassel med 

postgöngen frön USA. Skulle Du ha missat nå

got ex. - hör av Dig PER POST så skall jag 

rätta till felel. 


HANDBöCKER 
VHF ANTENN AS 
Teori och konstruktion 60 sid. 12:
HAM RTTY 
Teori och råd för den Som tänker 
starta med RTTY . ................ 112 sid. 12:
RECEIVERS 

Mottagarens verkningssätt. Rikligt 

med kopplingsexempel ... 63 sid. 12:
PARAMETRIC AMPLIFlERS 

Teori och byggbeskrivningar .. 75 sid. 12 :

tNDEX TO SURPLUS 

Index till surplus artiklar Som 

publicerats i olika magazines 

under ören 1945--1966 ............ 56 sid. 9:
TECHNICAL TOPICS 

Särtryck ur RSGB bulletinens artikel

serie . Flera hundra olika kopplings
exempel ............ .... ..... ... .. 100 sid. 9:
75 USEFUL TRANSISTOR CIRCUITS 

Täcker LF. HF, VHF, UHF-RX, TX, 

TESTlNSTR. ...... .. ............... 32 sid. 6:
DIODE CIRCUITS HANDBOOK 

111 sI. olika diodkopplingar .... 28 sid. 6: 
RADIO DATA REFERENCE HANDBOOK 

Packad med formler, nomogram, 

tabeller etc. ................ 150 sid. 12:
BEAM ANTENNA HAND BOOK 

Teori. konstruktion och 

installation ......... ... ..... 200 sid. 24:
VHF HAND BOOK 

Teori och konstruktion......... 24:
ALL ABOUT CUBICAL QUAD ANTENNAS 

Precis vad rubriken säger!! ............ 18:
THE NEW DX HAND BOOK 

WTW- och DXCC country list, 

kartor, aSL-byröer, DXpeditioner. etc. 

Publicerad av Wayne Green, W2NS-D . . 18:

Dessutom finns äldre årgöngar av 73. Tveka 

inte att skaffa Dig ett bibliotek med tekniska 

artiklar. men vänta inte för länge, ty snart är 

de slut! 


1963,64,65 (något ex. kan fattas) per sI. 15:
1966 ( " ) per sI. 28:
1967 (helt komplett ) per st. 28 :

All betalning sker över postgiro 419558. 

Skriv tydligt namn, adress och signal. 


ESKIL PERSSON sm5cjp 
Frötunagränd 1 


194 00 UPPLANDS VÄSBY 
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CYKLON 

SVEDIA LUFTMOTOR 


En dvärg 

med 

jättekrafter 

Den idealiska verktygsmotorn för allt finare slip-, puts- och polerar

bete. 

Cyklon bygger på en konstruktionsprincip som utvecklats och paten

terats av Svedia. Cyklon är en rotationskolvmotor med tvångsstyrda 

lameller. 

Fotreglaget medger steglös hastighetskontroll framåt och bakåt. Det 

innehåller dimsmörjningsaggregat, ljuddämpare och filter för returluft. 

Cyklon levereras komplett med fotreglage och slangar med snabb

koppling för direkt anslutning till befintligt tryckluftsystem. 

d~WI

CYKLON .'\\iI . 

ENKOPING SWEDEN 

OBS: Ett mindre antal apparater med obetydliga skönhetsfel eller transportskador utförsäljas 

S5B-sändare 5T-700 
Pris 2.050:-

Ytterlige p!kostad och luxuös sändare som 
inte lämnar nlgot övrigt au önska. Uteffekt: 
r antennen 200 W. 7 frekvensband 3,5-29,7 
MC. SSB. CW. AM. Ant. Imp. variabel 50
lSOn. Frekvensstab. bättre än 0,0003 '" eller 
bättre än ± 100 p/s. Sidbandsundertryckning 
50-80 dB. Inställningsnoggrannhet 200 p/s. 
14 rör 16 dioder. Vikt 25 kg . Dimensioner: 
385X 370X 185 mm. Specialbroschyr för 1:
i frimärken. 

Pris 725:
Dubbelsuper SR-550 
Utomordentlig amatör~ och DX-mottagare 
till resonaoelt pris. 1,8 MC-50 MC p! 7 
band om 500 KC vardera. 28 och 50 MC
banden 2 MC resp. 4 MC breda. Känslighet 
1 p.V 10 dB signalorus 0,2 p.V vid 50 
mW. Selektivitet vari.bel i 4 steg frin 0,5 
-4 KC. Kristallkalibrator. Uteffekt I W. 
Kontroller: RF Gain, AF Gain, Selektivitet, 
BFO, AVC, ANL, S-meter. IS rörfunktio
ner. Spegelfrck vensundertryckning bättre än 
60 dB. Specialbroschyr med schema mot 
1:- i frimärken. 

Transistoriserad 
Grlddlmeter Pris 155:-
Frekvensomridc: A 4~0~1300 KC, B 1,3-4,3 
MC, C 4-14 MC, D 14-~0 MC, E 40-140 
MC, F 120-280 MC. 

r=--. 

-&- ::3~ 

HF·prob 300 MC passande rörvoltmeter VT
19 och TE·6S. 

Pris 25:

med 20 % rabatt. 

l ·: H,j 

••~ ..o0(':' . ~ 
.. . \.

• ,0 ,O -, .() 

Pris 1.750:
SSB-mottagare SR-700 A 
Kristallscyrd sidbandsväljare och luerligt 
påkostad avstämningsanordning me ku,g
h;ulsväxcl. Trippelsupcr med 17 rörfunktlo
ner I:a MF 3,4-4 MC, 2:. MF 455 KC, 3:e 
MF 50 KC. Frekvensomdde: band I: 3,4-4 
MC, 2: 7-7,6, 3: 14-14.6, 4: 21-21,6, 5: 
28-28,6, 6: 28,5-29,1; 7: 29,1-29,7 MC. 
Kan dessutom utrustas med 5 valfria band 
mellan 4 och 30 MC. Känslighet: 0,5 pV 
vid 10 dB signaUbrus. 

HT-100 B 
Känslighet: 100000 
n/v 1,5 'I,. Luxuöst 
universalinstru ment 
med extra stor 9,5 J.1.V 
spege Is kalcgal vanomc· 
ter.. DC: 0,5, 2,5, 10, 
50, 250, 500, 100a, 
2500 V. 10, 250 p.A, 
2, S, 25, 250 mA. 
10 A. AC: 2,5, 10, 50, 
250, 1000 V. OHM: 
Rxl, xlO, xIOO, xlooo 
I n-20 M n. dB: -20 
till +62. 180X 134X79 
mm. 

Pris 165:-

300-Wtr 
DC: 2,5, 10, SO, 250, 
2, 5. 25, 250, 1000, 
5000 V, SO p.A, 2,5, 
25, 250 mA, 10 A. 
AC: 2,5, 10, 50, 
250, 1000, 5000 V. 
OHM: Rxl, xlO, xlOO, 
xIOOO. I!J till 10 
M Q. DB: -20 till 
+ 10, -la till +22. 

Pris 125:

Rörvoltmeter TE-65 

AC och DC: 1.5. 
5, 50. ISO, 500, 1500 
V. Ohm: Rx 1,0, 
,laO, xIOOO, xIOK,I~ 

.i
xIOOK, xlM, xIOM,/ . ~:~~::.. - il 0,2 MQ, 1000 MiJ. 
lnglngsimp. \I MiJ._..:.....--' DB: -10 till +65. 

~ -~:!- • P/P skala. Storlek : 
I~OX215X150 mm.

\f ~\'; ' 
\ ,.,- " Pris 225~-........-=-~ 
-
~ 

HV-prob 30 KV passande rörvoltmeter VT· 
19 och TE·65 . 

Pris 35:

20000 D/V ± 1,5 'I,. 
En ny och förbitt
rad uppI.,•.,. det 
redan tidIgare vil
kända instrumentet 
305·ZTR. 
Mätomriden : 
DC: 0,5, 2,5, la, SO, 
250, 500 och 1000 
Volt 50 pA, I, 10, 
100 mA, I, 10 A 
AC: 2.5, lp, SO, 250, 
500, 1000 v. 0,1, I 
och 10 A. 
Frekv.omr. O-SO Kc. 
Vikt 1,3 kg. 
178XI33X84 mm. 
Ohm: RXI, RXIO, 
RXloo, RXIOOO. 
RXIOOOO. ID-SO 
MD. Speci.l,kalor 
medger direkt av
läsning av den ström 
som framfJyter ge
nom det mäna mot
sundet shäl lom 
den spännios 10m 
ligger över detsam
"Ila under mitningen. 
Detta kan vara myc
ket värdefullt "id 
kontroll av h.lvle
dare och kontroll av 
3ndra instrument. 

Kr. 180:

Verktygssats 
l 10-E 
HlIstorlekar: 

16, 18,20, 25, 30 mm. 
Konisch brotsch 11 
mm. 

Pris 35:
Katalog sändes mot Kr. 1:- i frimlrkcn. 

VansövCigen 1, Älvsjö IIF:a SYDIMPORT Telefon 476184 
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