
mindre antal apparater med obetydliga skönhetsfel eller transportskador utförsäljas 
med 20 % rabatt. 

SSB-sändare ST-7oo 
Pris 2.050:

Ytterligt pikostad och lu.uös ,ändare som 
inte lämn&'lr nlgot övrigt att önsk&. Uteffekt: 
I antennen 200 W. 7 frekvensband 3,5-29,7 
MC. SSB. CW. AM. Ant. Imp. variabel 50
150.D. Frekvensstab . bättre än 0,0003 'I. eller 
bättre än ± 100 pi•. Sidbandsundertryckning 
50-80 dB . Inställningsnoggrannhet 200 pi•. 
14 rÖr 16 dioder. Vikt 25 kg. Dimensioner: 
385X370X185 mm. Specialbroschyr för 1: 
j frimärken. 

Pris 725:
Dubbelsuper SR-550 
Utomordentlig Im'tör- och DX-mottagare 
till resonabelt pris. 1,8 MC-50 MC p5 7 
band om 500 KC vardera. 28 och 50 MC
banden 2 MC resp. 4 MC breda. Känslighet 
I p,V 10 dB signal brus 0,2 p,V vid 50 
mW. Selektivitet variabel i 4 steg frlo 0,5 
-4 KC. Kristallkalibruor. Uteffekt I W. 
Kontroller: RP Gain, AF Gain, Selektivitet, 
BFO, AVC, ANL, S-meter. 15 rörfunktio
ner. Spegelfrekvensundertryckniog bättre än 
60 dB. Specialbro,chyr med ,chema mot 
1:- i frimärken. 

'I 

Transistoriserad 
Grlddlmeter Pris 155:-
Frekvensomride: A 440-1300 KC. B 1,3-4,3 
MC, C 4-14 MC, D 14--10 MC, E 40-140 
MC, F 120-280 MC. 

r=---. 
-<n_~ 

HF-prob 300 MC passande rörvoltmeter VT
19 och TE-65. 

Pris 25:

F:a SYDIMPORT 
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Pris 1.750:
SSB-mottagare SR-700 A 
Kristallstyrd sidband.väljare och ltterligt 
plkostad avstämnings,nordning me ku~g
hjulsväxel. Trippelsuper med 17 rörfunktIo
ner I:a MF 3,4-4 MC, 2:a MF 455 KC, 3:e 
MF 50 KC. Frekvensomrlde: 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 S valfria band 
mellan 4 och 30 MC. Känslighet: 0,5 p,V 
vid 10 dB signal/brus. 

HT-100 B 
Känslighet: 100000 
.D/V 1,5 'I,. Luxuöst 
universali nstrument 
med extra stor 9,5 JLV 
spege Iska legalvanome. 
ter.. DC: 0,5, 2,5, 10, 
50, 250, 500, 1000, 
2500 V. 10, 250 p,A, 
2. 5, 25, 250 mA. 
10 A. AC: 2,5, 10, 50, 
250, 1000 V. OHM: 
Rxl, xlO, xIOO, xlooo 
I Q-20 M .D. dB: -20 
till +62. 180X 134X79 
mm. 

Pris 165:-

300-Wtr 
DC: 2,5, 10, 50, 250, 
2, 5, 25. 250, 1000, 
5000 V, 50 p,A, 2,5, 
25, 250 mA, 10 A. 
AC: 2,5, 10. 50, 
250, 1000, 5000 V. 
OHM: Rxl •• 10, ",100, 
xIOOO. I Q till 10 
M Q. DB: -20 till 
+ 10, -10 till' +22. 

Pris 125:

Rörvoltmeter TE-65 

~~ .

.. - -

AC och DC: 1.5. 
S, 50, 150, 500, 1500 
V. Ohm: Rx 1,0, 
xlOO, xIOOO, xIOK, 
.IOOK, xlM, .IOM, 
0,2 M.D, 1000 MO. 
Inglngsimp. II MO. 
DB: -10 till +65. 
P/P skala. Storlek: 
140X215XI50 mm. 

Pris 225:

--.. .~ , 
HV-prob 30 KV p3ssande rörvoltmeter VT· 
19 och TE-65, 

Pris 35:

Frekv.omr. O-50 Kc. 
Vikt 1,3 kR. 
178X 133X8-1 mm, 
Ohm: RXI, RXIO, 
RXlOO. RXlooo. ' 
RXIOOOO. W-50 
M.D. Sprci.lskalor 
medger din'kt IV· 
läsning av den atröm 
som "framflyter se· 
nom det mättl mot
sclnde, shäl '0(11 

den spänninIt lom 
ligger över deulm
n~ under mär ni ngen. 
Detta kan vara myc
ket värdcfuII t vid 
kontroll av halvle
dare och kontroll'av 
andra instrument. 

Kr. 180:

Verktygssats 
110-P. 
Hlhtorlekar: 

16, 18,20, 25. JO mm. 
Koni.ch brouch 11 
mm. 

Pris 35:
Ka,.log sändes mot Kr. 1,- i r.lmlrken. 

Vansövägen 1, Älvljö II 
Telefon 4761 84 

~ 

1 

Ji 
) 

_, ,_~-=-f 
'6 -

\.;-.'; 

~ 

20000 QIV ± 1,5 'I,. 
En ny och förbitt 
rad uppl.~. av det 

redan tidigare väl· 

kJind" inltrumentet 

305-ZTR. ' 

Mätomrldrn: 

DC, 0,5, 2,5, 10, SO, 

250, 500 och 1000 
Volt 50 p,A, I, 10, 
100 mA, l, 10 1\ 
AC: 2.5 . 10, 50, 250, 
500, 1000 V. 0,1, 1 
och 10 A. 

• r J 
c S ,. 
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Vad har icke pundets devalvering 
och E F T A gjort för Din ekonomi! 

K.W. Electronics 

- England - erbjuder 

allbandstransceiver - nu ytterligare förbättrad (1968).KW-2000A 
Inbyggd "separatvfo" ± 6 kHz. Full break på CW med 
medhörning. Perfekt avläsningsnoggrannhet med 11 
st 200 kHz band & inbyggd kalibrator. Två 6146 ger 
lagom effekt för att driva ut större slutsteg. 

Tillbehör: Q-multiplier för variabel selektivitet, AC & 
DC aggregat, extrakristaller för utökande av frekvens
området. 

slutsteg med en 572B och inbyggt 220 V AC power.KW-600 
slutsteg med två 572B och inbyggt 220 V AC power.KW-1000 

KW Vespa mark II 	 sändare med separat nätdel 220 V AC. 220 W PEP. 

KW-201 	 amatörbandsmottagare i ny modell (nu även AM detek
tor). 11 st 200 kc band. Kristallstyrd BFO & front-end. 

Tillbehör: Q-multiplier, kalibrator 100 kHz & extra
kristaller. 

Prospekt sändes på begäran. 

El 	

~\. 

~~ 

KW Trap Dipole 	 80-40-20-15-10 m komplett monterad med torroidbalun 
och avstämd 23 m lågförlustkoax. 

KW Traps & T-isolator 
KW Balun 50/75 ohm 1 : 1 toroid 
KW Antennväljare 3-läges med PL-259 
KW Konstantenn 52 eller 75 ohm - 1 kW 10 sek 
KW PEP Meter med 2-tons testoscillator (52/75 ohm) 

KW (E-Zee) Match 

allbands antennfilter (Z-match) 

för bättre spegelfrekvensundertryckning 

för bättre övertonsdämpning 

för bättre anpassning 

för mindre TVI 

FIRMA BO HELLSTROM 

Hamnvägen 5 


761 00 NORRTÄLJE 


Tfn 0176-12690 
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Privatradio 
För ga nska exak t 7 år sedan öppnades det s.k. 

PR-bandet, beläget strax under vån 10-metersband, 
för privatradioändam31, fjärrstyrning av modell 
flygplan, -bilar, "båtar o. dyl., för högfrek vens
apparatur för industriella, medicinska och veten 
skapliga ändamål samt iför visst slag av person
sökning. D å ingen amatörradiotrafik är tillåten 
inom bandet saknar det ur den synpunkten in
tresse fö,. oss sändarJm~törer men d3 det finns 
andra aspekter på detta har jag ansett det befogat 
att beröra problemet. 

Hittills har ca 14 .000 PR-tillst3nd utdelats och 
dessa gäller för trafik på någon av 22 tillgängliga 
kanaler. Trafiktäthe[en kan därför bli avsevärd och 
för an över hu vud ta~et komma igenom med le
gala meddelanden erfordra's god tra fikdisciplin, vil
ket är nå got som sak nas p3 de flesta h311. I de be
stä mmelser, televerket utfärdat för denna verk 
sa m'het, är det framför all t § 4 som mest åsido
sä ttes av privatradiobandets trafikanter. Denna ly
der: " T ill s[ån d gälla endast för rörlig trafik. Fast 
trafik kan tillåtas i speciella fall efter särskild 
prövning av telestyrelsen. Samtal få endast ut
väx las mella n egna stationer över relativt kona av
stånd. Undantag få göras fä,· nödtrafik . Amatör
trafik eller annan experimentverksamhet får ej 
förekomma. Rundradiosändning får icke bedrivas i 
någon form". Ji. ven om det är förbjudet, är det 
givetvis konta'ktmöj ligheten med andra stationer, 
dvs st<ttioner utanför det egna tillståndet. som 
locka.r mest och det är sådan trafik som till större 
delen fyller kana lerna. Den har en av lägsen likhet 
med amatörradiorrafik men där finn s en be
rörings pun·kt. 

Under de sena re åren har privatradioverksam
heten ökat mycket kraftigt och det har på sina 
håll bildats sä rskilda klubbar för PR-innehavare. 
Därom är inget att säga även om tillståndet inte 
ge r utrymme för verksamhet utanför den egna 
.familjen eller företaget. 11öjligheten till utbyte av 
erfaren'heter är troligen orsaken till att man sluter 
sig samman i klubbar men i vissa fall har man 
dessutom haft en positiv målsättning och v ilja att 
göra en samhällsinsats genom att m an erbjudit 
fÖr'bindelsemöjlig-heter där inga funnits samt as
sistans åt sjöräddningen genom bevakning av kanal 
16, h å tkanalen för privarbruk . Därutöver finns 
det någon sammanslutning, som helt missuppfattat 
ändamålet och därför systematiskt ås idosätter gä l
lande bestämmelser. 

Befintliga amatörradio- och PR-klubbar a.rbetar 
nu afta helt skilda från varann även o m intresset 
för radio och -tra'fik är gemensamt. Det är en 
onödig specialisering och det finns en hel del att 
vi nna på ett samgående. Förutsättningen för ett 
gOtt samarbete inom samma klubb är g ivetvis att 
PR-innehavarna lojalt följer televerkets bestäm
melser ·för PR-trafiken. 

Inom så gott som varje radioinrresserad finns en 
presumtiv sä ndaramatör och PR-tillstån den har 

QTC 

gett alla intresserade möjli~het att först och främst 
komma i luften. Om alla dessa fångades upp av 
befintliga radioamatörklubhar och informerades 
om sina rättigheter, skyldigheter, förutsättningar 
odh möjligheter att komma vidare som sä nda1'

amatörer vore mycket vu nnet för att begränsa den 
pågåen'de, otillåtna trafiken. Det är fullt klart att 
större delen av PR-folket är laglydiga och sam
arbetsvilliga männ iskor och de ~lesta även mycket 
intresserade av att f3 ökade möjligheter till kon
takter. Det finns d3 inget naturligare än arr gå 
vidare som sändaramatör. Overgången underlättas 
genom att klubbarna anordnar telegraferin gs- och 
teknikkurser sa mt instruk tivt berättar om vad 
amatörradio är och hur a matörradiotrafik går till. 
A andra sidan kan sändaramatörerna ha nytta av 
PR-innehavarna i vissa sammanhang. 

Gävle Korrvågsmatörer (GKA) har visat beröm 
värt ·initiati v genom den kontakt man tag it med 
den 'befintliga PR-klubben. Det har skett del s i 

form av ett par cirkulärskrivelser. som sänts ur 
till de enskilda medlemmarna, och där m an på
ta lat de överträde lse r, som rutinmässi gt äger rum, 
och dels genom personlig kontakt där några sä n
daramatörer ur GKAs styrelse sammanträffat med 
PR-klubbens medlemmar. GKA har erbjudit sin 
'hjälp åt de som blir medlemmar under förutsätt 
ning att vederböra nd e i alla avseenden rättar sig 
efter utfärdade bestämmelser. Enligt GKAs stadgar 
kan den som åsidosätter myndigheternas föreskrif
ter 'uteslutas ur klubben. Resultatet av dessa kon
ta'kte r har bli v it en överenskommelse om för
nyade sa mm anträffand en där mera in gåen de in
fo.rmation om amatörradio skal! lämnas och ama
törradiostationer i drift 'kunna visas. 

I Västerås har några av PR-innehavarna vänt sig 
till Västerås Radioklu'b-b för an få information 
om hur man blir sä ndaramatör. För att ordna 
telegraferingsundervisningen på ett mera intres
sant sätt planeras att förlägga denna till en fre
kvens i början av 2811Hz-bandet, vilken kan av
lyssnas av många PR-innehavare. Vederbörande 
kan då öva mottagning 'hemma under realistiska 
förhållanden. 

Om ytterligare sammankomster mellan radio
och PR-klubbar har berättats men tyvärr har kon 
takten inte a ll tid lett till något positivt resultat. 
Eftersom båda parter bör inse att nyttan av sam
arbete kan vara ömsesidig rekommenderas att nya 
försök till sammanträBfande göres och att man 
därvid diskuterar igenom varje tänkbar form av 
samgående. De amatörradio'klu ~b a r, som redan har 
PR-innehavare som medlemmar, och som vet att 
dessa inte 'följer utfärdade bestämmelser, har ett 
givet ansvar i sa mmanhanget. 

Under alla omständigheter vill jag förorda att 
inte vända PR-folket ryggen med moti veringen 

. att de syss lar med oti llåten trafik. Det har alltid 
funnits syndare som o mvänt sig . 

SM4GL 

200 201 



HQ 

Styrelsesammanträde den 25 april 1968. Närvaran denna sän dningsklass om tillstånd skulle komma 
de: GL (ordf.), LN, CPD, Wl, CVH, CTF, KG, att utfärdas. Styrelsen gav ordf. i uppdrag att 
AA, AP och ACQ. Dess utom BBC i speciellt kontakta BUO angående lämpliga frekvenser med 
ärende. tanke på bl a samordning med andra länder där 

liknande verksamhet förekommer. 
CRD meddelade genom brev till sryrelsen resul SMSAZO b~rättade i ett brev att han den IS 

tatet av Tekniska Tävlingen i QTC 1967. Vinnare april reste till Korea för att tjänstgöra för FN. 
blev SMSUR med en artikel om SSB-transceive r Sju medlemmar invaldes i SSA Old Timers Club 
med transistorer. 2:a SMSA FC med artikel om en (OTC) nämligen: SM3HU, SMSBM, SMSOW, 
PVC QUAD för 14, 21 och 28 MHz och 3 :a SM5VN, SM5AQB, SM6HN och SM7AJD. 
SM0ATC med artikel om en transceiver. Från lstituto Internazionale delle Comunicazioni 

Styrelsen b~löt att föreningen i kassaärenden i Genoa hade kommit brev där man ville ha för
och på medlemsdiplom tecknas av kanslisten fru slag på kan'didater till diplomet ChristOforo Co
Ma,rgareta Platin som även befullmäktigades att lombo för 1967. Styrelsen ansåg att vi i SM ej 
besöka föreningens kassafack i sam band med ut hade någon lämplig kandidat. 
kvitterandet av ränta å föreningens Koncemra Styrelsen 'beslöt på förslag från Wl att före
aktier. ningen skulle skän'ka 300:- kronor till Färöarnas 

DL4!SM4KL ansökte om bidrag med 140:- kro Radio Amatörers (FRA) byggnadskassa. 
nor till SM4-möte. Detta beviljades. DLUSMICXE LN utsågs som kanslichef, CPD som QSL-chef 
ansökte om distriktsbidrag med 100:- kronor till och Wl som a"llmänt rådgivan'de styrelseledamot. 
bl a CW-kurser. Detta beviljades. Följande funktionärer utsågs: 

31 SK-signaler hade hittills utdelats. Sedan SK Region l: SMSZD Per-Anders Kinnman 
signalerna kommit i luften och QSL börjat sändas Tester o WASM II: SM7ID Karl O. F riden 
och strömma in, hade frågan om klubbarnas med Rävjakt: SMSBZR Torbjörn Jansson 
lemskap i SSA kommit upp. Styrelsen beslöt att VHF: SM6l3TT Lennart Berg 
en klubb, för att få sända och ta emot QSL för Mobilt-reciprokt: SMSKG Klas-Göran Dah~berg 
sin klubbstation via SSA, skall vara medlem i SSA. Diplom: SM7 ACB Gillis Stenwall 
A vgiften för klubbar skall vara den samma som SM0CCE Kjell Edvardsson 
för fysisk person. Efter granskning a v stadgarna RTTY: SMSAP Harald Jahnke 
fann styrelsen att "SK-medlem", liksom tidigare BuHetinredaktör: SMSWI Harry Akesson 
"SL-<medlem", har I röst vid föreningens allm:in IARU: SMSAZO Carl Erik Tottie 
na sa mmanträden. IARU-vikarie: SM6CPI Kjell Ström 

Stockholms Radioamatörer hade vid framställan SM0DIA avgick på egen begäran från posten som 
det av första numret av SRA - URK-bladet an RTTY-manager. 
litat föreningens kanslister samt adressplåtregistret Fastställdes funk tionärsarvoden. 
och styrelsen beslöt att SRA skulle fakturera" Därefter motade styrelsen ut LN i köket och 
kostnaderna i samband härmed. beslöt under ti!den att, då 'han vägrat att begä ra 

Familjeavgiften för 1968 fastställdes till oför något arvode, LV. kompensera honom för hans 
ändrat 25:- kronor. arbete med "Grunläggande Amatörra'diotekn ik" och 

Från Televerkets Centralförvaltning hade kom de gångna årens kansliarbete gen'om att, för hans 
mit kopia på ett telegram som sänts till Tysklands räkning, anskaffa e.tt lämpligt presentkort. 
telemynd-ighet där man påpekade att sändaren Gii LN återkom därefter och ra,ppone·rade att det 
lich på 7130 kHz hade en störande överton på ekonomi~ka ,läget t o m mars utv isade en inkomst 
14060 kHz, och man bad dem snarast avhjälpa p3. 112 :- kkr och utgifte r ,på 28 kkr. 
detta. l ett liknande ärende hade Tele ver kets Cent Beslöts pil. förslag från CVH att, fö r att bl a 
ralförvaltning även telegrafiskt meddelat den stimulera annonsörerna, på prov införa en extra 
franska teleför valtningen att en av deras stationers färg i ett kommande numimer av QTC. Uppdrogs 
andra överton hörs på 21125 kHz med QSA 2. åt redaktionen att avgöra när provet skulle ske. 

Från DARC hade kommit ett brev med inbjudan CVH föredrog et t brev från SM4XL angående 
till ett meeting i Volkswagenstadt. QTC-redahörens befogenheter som XL ansåg skul

SM0BUO och klubbstationen SK0AP medde le vara defin'ierade. 
lade att man önskade tillstånd för sändningar me;d D X-A lliansen sk rev och inbjöd SSA att sända 
Slow Sca n TV, SST eller SSTV. Man hade red an en representant att deltaga vid ett DX Pa rla ment 
utrustning i det näpmaste klar. Ordf. hade i ären i Norrköping 7-9 juni 1968. Uppdrogs åt sekr. 
det kontaktat Telestyrelsen som vari t positiv till att vidtala Norrköpings Radioklubb att utse lämp
saken. Styrelsen vill dock hänvisa till tidigare be lig representant. 
slut i samband med förfrågan från lARU Region r. WI hade ordnat översättning av ett brev på 
CTF föreslog att styrelsen skulle utfirda en re jugoslaviska som kommit tiU föregäencl-e samma n
kommendation till Televerkets Centralförvaltning träde. Detta innehöll en inbjudan till rävjakts
angående begränsning av frekvensomd.dena för mlsterskap i Jugosla vi'en 29 juni I%H . 
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CVH meddelade att QTC-redaktionen nu flyt skydd. Detta mås te åtgärdas. Styrelsen beslöt på 
tat in i en lokal på Skultunavägen 62 i Västerås. förslag från AA att anslå max 300:- kronor till 

Från GSA hade kommit ett par förslag till prak detta. Redovisning skeT i efterhand. 
tisk utformning av QSL-arbetet me'd anledning av BBC berättade om TVI-prdblem och om hur 
årsmötesbeslutet i denna fråga. Styrelsen beslöt han och andra amatörer 'blivit behandlade av gran
med ledning av inkomna förslag och av CPD gjord nar och personal på Televerkts störningstjänsL 
undersökning att betalning för QSL-sändningar Han omtalade att i Svenska Standardiseringskom
skall göras samtidigt Som QSL-sändningen skickas missionens blad finns normer för hur en TV-appa
till SSA. QSL-paketet skall åtföljas av sannings rat skall vara beskaffad och inkoppla:d och han 
försäkran om antalet QSL som ingår i detsamma. för~log att SSA skulle skaffa dessa och därefter 
Minimiavgift vid detta förfarin gssä tt skall vara infor<mera Televerkets störningstjänst så att deras 
5:- kr vilket motsvarar ca 250 kort . NormaHör patruller ute i landet skall få enhetliga direhiv 
faringosättet skall fonfarande vara användandet hur de skall förfara i de fall då störningar konsta
av QSL-mär'ken. teras. BBC informerade även om 7DZD som hade 

KG meddelade att två tillstånd dB utländska stora problem med störn'ingar i en HI Fl-anlägg
amatörer nyligen utdelats . Den 4/3 till OH6NC, ning. Styrelsen beslöt konta'kta Televerket för att 
Björn Granö som fått signalen SM0ERG klass A söka få tillstånd ett sammanträde där dessa o:h 
och den 1114 till LA2LC, Arne Eidsmo som fått liknande frågor skulle ventileras och för att få 
signalen SM0ETH klass A. klart besked vad respektive parter har att rätta sig 

Tekniska Museets RTTY-station är i miserabelt efter. 
skick meddelade LN. Den bör, ansåg han, utbytas Datum för nästa sammanträde faststäl'Ides till 
eller repareras. Styrelsen beslöt undersöka lämpliga den 16 maj. Sammanträdet hålles på QTC-redak
åtgärder. tionen i Västerås. 

AA omtalade att Askforskningsinstitutet påpekat Sammanträdet avslutades kl 03.30 
att antennerna på Tekniska Museet sa'knar åsk- SM5ACQ 

OBSERVERA 

Vi kan inte annat än beldaga att postgången, m~dlemsavg ift till SSA om man önskar utnyttja 

efter införandet a v diverse ra tionaliseringsåtgär föreningens service med QSL mm. 
der vid postverket, blivit så dålig att förseningarna SM5CVH 
äter upp all den tid vi försöker arbeta in. Vi vill 
att alla har fullt klart för sig att tidsschemat för 
QTC ändar i leverans hos posten i Motala den 30 
varje månad (oavsett 31-dagarsmll.nad) och att QSL-märken 
detta hittills hållit s. Särskilt gladde vi oss åt att I enlighet med den av årsmötet antagna motio
läsarna skulle ha "sexan" tillhands före pingst nen beträHande QSL-märken, fh QSL insändas 
ledigheten, men därav blev i de flesta fall ·intet. till SSA:s QSLJbyrå utan märken under vissa 
Sålunda var det många som fick QTC så sent förutsättningar. Styrelsen har disk uterat egna och 
som den 5 eller 6 juni. Motsvarande förseningar inkomna förslag och därvid enats om /följande : 
tycks 'ha förelegat med QTC 5. Detta är otillfreds Minst antal kort utan märken är 250 St, vilket 
ställande också ur den synpunkten. att något av kostar kronor 5:- eftersom priset för ett märke 
innehållet i ett nummer kan kräva tillrättaläggande är 2 öre. 
eller ändring, men att den som gör detta inlägg inte 

Betalningen sker över föreningens postgiro 52277hinner få in det i kommande nummer. Deadcline 
oc'h med QSL-bunten bifogas en sa nningsförsä kär som bekant den 5 i mll.naden. 
ran där vederibörande på heder och samvete etcDetta nummer, QTC 7, 'levererades till posten 
försäkrar att antalet kort stämmer med antalet inett par dagar tidigare än vanligt för att de som 
sända kronor.påbörjar semesterresan redan fre-dag kväll (28 juni) 

skall hinna få den, men vi har våra dubier. För dem S0111 insänder ett mindre an tal QSL än 
de nämnda 250 St gäller som tidi ga re att använda 
QSL-märken.Adressändring 

Kansliet meddelar att de medlemmar som flyttar 
skall anmäla adressändringen tii[[ KANSLIET och QSLinte till redaktionens adress. QTC-redaktionen har 
inte något att skaffa med adr~sregistret (och tur Då num era sorteringen av QSL för SMS och 
är väll det, Red.). Däremot är det mycket viktigt SM0 sker på skilda platser, och därför inga QSL 
aot ändringen meddelas Fröken Taxen på Telesty finns på kansliet för avhämtning, har kansliet inte 
rehens radiobyrå och även till Fru Long på Tele längre 'kvällsöppet (tidigare sista torsdagen i må
skolan. naden). 

SM0~kort får hämtas på SRA. och SMS-kortSK-signaler . enligt av 'S'MSAIO uppgjord lista. 
Slutligen vill vi påminna att SK-stationerna, SM5CPD 

d v 's klubbar som innehar SK-signal, skall betala 
~~~ 
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THE INTERNATIONAL AMATEUR·RADIO·UNION 

lARV fortsatte att växa och göra framsteg 
under 1967. Medlemsan talet ökade till 77 i och 
med att Bulgarien, Honduras och Elfen·benskusten 
erhöll inträde. I maj avhöll Region II sin andra 
konferens (de hålles med tre års mellanrum) i Ca
racas, Venezuela, och i oktober möttes exekutiv
kommitten "inom Region I i Krefeld, Tyskland. 

Internationellt samarbete har skett inom Oscar
pl"Ojektet. VK3ATN och W6DNG ,fick mottaga 
ARRL Technical Merit Award för sina insatser på 
månstudsområidet. 

2140 WAC·diplom ucdelades un'der 1967, en ök
ning från föregående år med 308. 

Region I 
Danmark har efter tVa ars up·pehåll återinträtt 

i Region I från l januari i år. 
Amateurs Ra·dio Algeriens, den 'algeri~ka för

eningen, har accepterat inbjudan att ingå i Region 
r. Föreningen har 17 licensierade medlem mar. 

Region I har härmed 29 medlemsländer och 
dessutom väntar man svar från Bulgarien och EI
fenbenskusten. 

Region III 
Vid ett möte i Sydney under påsken i år beslöt 

representan ter från 36 länder att bilda lARV Re
gion III Division med HQ i Sydne y. Det förSta 
plenarsammanträdet kommer att hållas i Tokyo 
under 1971. 

RÄVJAKT 
Sekreteraren i Region I efte,rlyser fortfarande 

villigt arrangörslan'd för EM i rävjakt 1969. Då 
inget erbjudande ännu finnes kommer varje så
dant att beaktas oavsett turordning. Detta gäller 
givetvis europeiska medlemmar i Region I och 
dead-line har satts till 30 juni. 

STRÄNG RcECIPROClTET I JVGOSLAVIEN 
Den Jugoslaviska föreningen, SRJ, meddela}" att 

de 'j'ugoslavis"ka myndigheterna i ,for"tlSättningen 
kommer att kl'ä-va sträng reciprocitet när man ut
färdar license r för utländska medborgare. Det in
nebär att man kräver att jugoslavis ka medborgare 
skall ha samma möjlighet i den sa kandes land för 
att licens skall beviljas. -Som känt har man tidi
gare varit betydligt mer l·iheral i Jugoslavien. 
Några formella underhandlingar krävs inte, utan 
man accepterar ett enkelt brev från den licensbe
viljande myndigheten. Från svensk sida är detta 
redan ordnat. 

KVSTRADIO-KONFERENS 
Vidden internationella kustradio·konferensen i 

Geneve 18 septem;ber~3 november beslöt man 
bland annat 
att gradvis, fram tiH 1 januari 1982, övergå till 
SSB på det s k gränsvågs'bandet mellan 1605 och 
4000 kHz, 
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att gradvis, fram till 1 januari 1978, övergå till 
SSB på kustradiobanden från 4 till 23 MHz. 

Dessutom rekommenderade man att en admi
nistrativ konferens sammankallas till 1973 för att 
göra upp en ny kanal·fördelningsplan för SSB
kanalerna och omfördela -banden mellan 4 och 
27,5 MHz. 

TELEGRAFI-DIPLOM från G3BZU 
The Royal Naval Amateur Society med adres

sen H . M. S. Mercury, Leydene, Petersfield, Hamp
shire, England, sänder den första tisdagen varje 
månad, klockan 1900 UT, telegraJip.rov på 3520 
kHz. 

Hastig'heterna är 100, 125, 150, 175 och 200· 
takt. Ett diplom utfärdas för hundraprocentigt 
rätt mottag na texter vid respektive hastigheter. 
Sändningarna görs från HQ-st·ationen G3BZU, 
vil'ken också är aktiv dagligen mellan 1100 och 
1200 UT på ~010 ± 5 kHz. 

Med ansökan ska:1I hifogas en IRC samt den van
li ga försäkran om att tekniska hjälpmedel (band
spelare e dy) ej använts. 

TYSKA NYBöRJARKURSER 
DARC ·anordnar under sommaren teorikurser 

för yngre amatÖrer och lyssnare. Då man gärna 
vill ha 'delt.,gare även från andra länder kommer 
en reduceradavgi'ft att gälla för utlänningar. 
Lektionerna kommer att hålla!S på tyska, va rför 
man för att få utby te av kurserna bör ha grund
kunskaper i detta språk. 
Platser och tider: 
Södra Ba yern: 21 juli-7 augusti, Ettal (nära Gar
misch-Partenkirchen). 
Wii.rtemberg: 25 juli-14 augusti, Herrenberg (nä
ra Stuttgart). 
Niedersachsen: 28 juli-13 augusti, Biindheim 
(nära Hannover). 
Schleswig-Holstein: 1-21 augusti, Lenster Strand 
(vid Ostersjön, nära Kiel). 
Hessen: 4-21 augusti, Hoher Dörnberg (nära 
Kassel). 

Ytterligare upplysningar om kurserna kan fås 
(rån H J H enske, DLlJH, 605 OffenbachjMain, 
Wiesenstrasse 21. 

KNOKKEIGEN 
För fjärde året <1V'hålles den internationella ama

törträffen i Knokke, vid den Belgiska kusten, un
der tiden 13-15 september i h. På programmet 
srår blan'd annat en serie tekniska föreläsningar, 
besök i Briigge och Dal1ll1les, mobil rally och räv
jakt. 

Fullständigt program kan fås från Mr Lucien 
Vervarcke, ON4LV, Lippenslaan 284, Knocke 1, 
'Belgien. 

SM6CPI 

KANSLIET 

SEMESTERSTÄNGT 

24 JUNI - 29 JULI 

Halvvågs DDRR-Antenn 

G W Horn IlMK 
översatt av 
Gunnar Mejenby SM0FT 
Box 474 
751 06 UPPSALA 

Beskrivning aven halvvågs version av DDRR
antennen, med betydligt lämpligare mått för 
konstruktion "för höga frek venser och med större 
förstärkning än den tidigare beskri-vna k vansvågs
versionen. 

DDRR-antennen presentera'des förSt 1963 av 
J. M. Boyer och en skiss av -denna visas i ,figur 1. 

Är 1964 beskrevs en amatörversion a v den
na i CQ av C . E. Hicks, vilken jag provade och 
sedan beskrev i CQ på ,hösten. Den provades 
liggande på taket aven enplansvilla och var ut
förd för 20 meter. 

I stället för att som 'hos en ground-plane ha 
en vertikal resonant kvartsvåg me'd motvikt, har 
man här i DDRR-antennen en ring i resonans 
liggande nära en plan s'kiva. 

Den ringforma'de ledarens diameter skall vara 
0,078 våg'läng·d, eller 28,6 elektriska grader 
(0,078 . 360°), varvid omkretsen-s längd går i reso
nans som en kvartsvåg. 

Denna ring monteras på ett avStånd av 0,007 
våglängder (2,5 elektrisk grad) över ett cirku
lärt jordplan. I ringen lämnas en öppning Y, och 
ena änden anslutes till jordplanet. Den matema
tiska analysen visar då att strålningseffekten av 
en så'dan antenn måste 'bli 2-3 'dB lägre än hos 
en kvartsvå'gsantenn med full höjd över samma 
jordplan. Men den mekaniska stabiliteten m,1ste 
bli ;bety'dligt stÖrre, när t.ex. en DDRR-antenn 
monteras på ett biltak och t.ex. dimensioneras för 
2 m = 145 MHz. 

Om en ·HF-generatOr anslutes vid den upp
skurna delen av ringen till jord, kommer elek
tromagnetiska vågor att radieras. 

Det elektromagnetis'ka fältet uppbygges av en 
horisontellt polariserad komponent, med hänsyn 

till strömmen i 'den ringformade ledaren och en 
vert'ikalt polariserad komponent, som bestäms av 
den geometriska oregelbundenheten i ringen (rin
gen är ej helt sluten, utan har ett avbrott). Den 
första elektromagnetiska komponenten (horison
tella) balanseras bon av »spegel"bilden» i det konst
gjorda jordplanet. Långt i'från antennen sett, består 
alltså det utstråla'de fältet avenban en vertikalt 
polariserad våg. 

DDRR-antennen 'är i naturlig resonans när 
diametern på ringen är ,ungefär 28 elektri'ska gra
der, emedan om.kretsen då är 90· (omkretsen = 
7r • d). 

Resonansen är i pra:kti'ken oberoende av ringens 
höjd över jordplanet. Det är doc'k rådligt att 
justera ringens längd något till resonans för att 
kompensera små mekanrska olikheter vid tillverk
ningen . Detta göres med en lå~förlustig kapaci
tans, amiluten meHan fria änden på ringen och 
jordplanet. Mamingskabeln anslu tet så mellan 
ringen och jordplanet över en liten del av l'ingen 
från jordsi'dan r~knat. Varje mamingskabel på 
impedanser mel'lan 50 och 300 ohm kan användas. 

Impedansanpassin-g uP"pnås genom variation av 
distansen X i ,figur 1. Denna operation göres med 
iakttagande av ståen!devågför1hållandet på mat
n ingskabeln. 

DDRR-antennen 'kan avstämmas över ett fre
kvensområ'de på 2:1 genom variation av kapaci
tansen C, utan att Ståendevågförhållandet över
skrider ett värde av 2:1. Antennens ban'dbredd 
beror på diametern av ledaren, som ringen 
tillverkas av. Ett rÖr med åtmin'scone 1/ 4" (6 mm) 
diameter rekommenderas. 

Jordphnets diameter är inte 'kritisk, bara den 
är något stÖrre än radiatOrn. Om möjligt bör 
jordplanet 'dock 'ha en ·diameter, som 'är 1,5-2 
gånger stön'e än ringen . Materialet kan vara kop
par, m'ässing, aluminium eller t.o.m. folie, på 
något underlag. Vid låga frek venser kan jordpla
net även utgöras aven stjärna av spröt eller ett 
nät av metalltråd. 
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Fig. 1 Standard J./4 DDRR Fig. 2. Måttskiss ?J2 DDRR Fig. 3. Slutgiltig 2.12 DDRR
antenn. D' = 2D D = ;ll1tenn. D' = 2D D = antenn. D' = 2D D = 
0,078 2. (28°) h = 0,007 J. 0,158 Å (56°) h = 0,007 J. 0,158 J. (56°) h = 0,007 J. 

(2,5°) X = f (ZO) 2,5°) X = f (ZO) 2,5°) X = f (ZO) 
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Vid konsu'uktion av ringen enligt figur 2 upp
nås perffjkt symmetr i. Liksom 'hos originalet kan 
även 'denn a ~alvvågsantenn a·vstämmas k apacitivt 
medan matnil1!gsimpedansen anpassas genom varia
tion av avståndet K, ti ll anslumingspunkten av 
innerledaren . Kapaciteten C må ste vara en låg
förlusttyp, vä liso lera'd lu'ftkon'defi'Sa to r och den 
anslutes mellan högimpedanspunkten på ringen 
och jordplanet. 

På grund av 'den rea'ktiva ,belastningen med 
an'le'dning av C, måste ringens diameter reduceras 
till ungefär 0,158 våglä ngder. 

Rörets diameter d och höjden h över jord
planet bestämmer bandbredden på antennen. 

Betdlffande förstärk ningen, så uppnås en på
taglig förbättring jäm'för'd med den på en kvarts 
våglängd . 

Di'stansen Y är ej 'kritisk, den geometriska 
oregelbundenheten vj:d Y, vilken orsakar en dip 
på 3 dB i stl'ålningsdiagrammet, kan elimineras 
genom att ringen slutes vi'd ändarna enligt figur 
3. 

Flera 'halyvågs DDRR-antenner har insta'llerats 
för 2-metersbandet och för 156-174 MHz mobil
service~bandet. 

För 144-146 MHz bygges antennen en'ligt 
nedanstående mått-t3lbell : 

Jordplan D', koppar 500 mm 
Ring D, 'kopparrör 288 mm 
Rör -cl (diameter) 6 mm 
Ringens 'höjd över planet h 25 mm 
Matningspunkten X ,för 50 ohm 25 mm 
Kapac itans C ,för 145 MHz 7,5 pF 
I figur 4 visas ett diagram över ståen'devåg

förh ållandet som fun ktion a v ·frekvensen. Vid 
resonans på 145 'MHz är på denna 'fre.kvens för
hå llandet 1,15-1,0 och ungefär 2-1 på 144 
MHz och 146 MHz, dvs. ban'dkanterna . 

AVSTÄMNINGSPROCEDUR 
Först justeras Ikapacitansen C ,för an tennreso

nans pJl den önskade ,frekvensen, varvid matnings
kabeln ej skall vara ansluten vi'd ringen. 

Resonans ind ikeras aven griddipmeter, som 
hå lles i mell anru mmet inne i ringen i närheten 
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Fig. 4. Diagram visande ståendevågförhållandet 
för den an.tenn som byggts enligt måttabellen. 

av pinnen, som jordar ringen i jordplanet. Där
efter anslutes matningska!beln och ans lutnings
punkten utprovas för minimum ståendevå gför
hållande på den önska'de frekvensen . 

Kapacitansens 'ändring och flyttning av mat
ningspunkten på,verka varan'dra i viss mån och 
måste göras fl era gånger tills ett minimum uppnås 
för 'den öns kad e fre·kvensen. 

Det ska ll vara möjligt att uppnå ett stående
våghå llande av 1,15:1 på resonansfrekvensen och 
icke större än 2,2:1 på he la tvåmetersbandet. 

Ett annat sätt att justera C är att indiikera 
för maximal :fä'ltstyrka på en fältstyrkemeter på 
ett avstånd från antennen, och X utprovas för 
minimum ståendevåghåHan'de på ·matningskabeln. 

Justering av C bör göras med någon ·form av 
isolerad trimmejsel för undvikande av handkapa
citansens inverkan. 

RESULTAT 
Antennen har uppvisat utmärkta egenskaper. 

Vid reg istrering med en fältstYlikemeter långt 
fån sändaren har uppmätts ett gain på 1 dB ut
över en standard, fullhöjd kvartsvågsantenn. 

~"""=--

25 W på 144 MHz 

Björn Bergst röm SM0BVQ 
S:t Eriksgatan 61 
112 34 STOCKHOLM 

Rubriken får ej tolkas som ett ·halvtidsresultat 
av WAS-jak t på 2 metersbandet utan bör i stä llet 
uppfattas så att h'år nu 'kommer att b eskrivas en 
enkel men e'f.fek tiv sänd are (se fig 1) som går att 
bygga på några kvälla r. Den tilliörda effekten 
b lir med 300 V anodspänning ca 25 W, vaket är 
tillrädkligt för att kontakter jnom :hela lande t 
sk,a ll 
(l'äge, 
gynns

kunna 
antenn 

amma. 

etableras 
oc'h 'k

om 
ondit

övriga 
ioner) 

förutsättningar 
är nJlgorlunda 
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Utförande 
Va'let av uppbyggnad SLår givetvis var och en 

fritt, men större svängrum än 10-22 om torde 
inte behövas. Som byggsto'mme användes ett minst 
5 cm högt chassie ell er en plåt som " lyftes upp" 
med distansrör i h örnen. Plåt'biten kan ju senare 
sättas i en elegant låda och in gen kommer att 
ana hu r det ser Ut inuti. 

De större detaljerna fördelas över ,byggy tan och 
plats lämnas för en skärmplå t mellan L4 och L5 
(ut,föres som en 5 cm hög vägg mellan rörhålla
ren och LS). 

2 12k I -300V 

22k I~'
4,7k2nFI 4.7 k U ;~U ~ ~ 200k .~:~,V~ DrlIW lW 

IDO , L 5 

L2 liL I I",,~ II'~ 
ANT. 

50 -= 
--c 

Dr2 5,5k =r lnF -18V 

l 
OO E 03/12 

Trimnin g 
Sätt i en kristall (8,0-8,11 MHz) och oscilla

tort·Öret. Anslut glödspänning och antenn (52 
ohm) eller 'änn u 'hellre en konstbelastning på ca 
50 'ohm/15 W, t.ex. 9 St parallellkopplade 470 
o hm/ 2 W (se fig 3). För indikering av högfre
kvens är "HF-,niffern" (fig 4) ett u tmärkt hjälp
medel. Häng snifferns link över L1 och slå till 
anodspänningen. Vrid Ll :S kärna tills instl-umen
tet gör max utslag - ändra vid behov kopp
li ngsgraden mellan link och spole. Vrid sedan ur 
kärnan så att instrumentutslaget minskar med 
ungefär 20 !J/o - härigenom säk ras oscillatorns 
stabila funktion. Flytta sniffern till L2 och trim
ma till max. Sätt i nästa ECC 81 och fintrimma 
12 - kretsen. 

Sniffe rn ~I)'ttas vidare till 13 respektive L4 och 
dessa trimmas till resonans. Vid trimni ng av L4 
bör sniHern hållas så att minsta möjliga strålning 
infaller från Ls, i an nat fall erh ålles en "-clipp" i 
utslaget då L4 kommer i resonans - en i och 
för sig anvä ndbar indik ation . 

Innan slutröret .isättes måste en negativ galler
förspänning på ca 18 V inkopplas, t .ex. 4 st se rie
kopplade 4,5 V batterier - strömförbrukningen 
blir högSt 5 mA. 

Bryt anodspänningen, sätt i QQE 03/12 och 
upprepa trimningen a v La och L4. Slå till anod
spänningen. Håll nu sniHern i närheten av Ls/Lo 
och trimma Lo till max. Resonans bör inträffa med 
vridkondensatorn till häften ivriden och 15 jus
teras tills så är fallet (bryt anodspänningen under 
even tu ell bockningsprocedur) . För att rätt inställ
ning av seriekondensator (50 pF) och rkoppli ngs
grad mellan Lo och Lo snabbt skall hittas kräves 
en annan form av ind ikering. Max strÖm genom 
konstbelastningen (eller antennen) efte rs trävas oC'h 
ljusutbytet hån en glö'dlampa som kopplas över 
en bit (1-5 cm) av leedern ökar med utef.fekten. 
Prova o lika imtä ll ningar av serie tkOl1'densatorn 
och kopplingsgraden. 

Återstår att avlyssna resul tatet i mottagaren. 

EC C 81 E CC 8 1 

Funktion 
Första rÖrets ena halva användes som över

tonsoscillator och lämnar med en 8 MHz kri sta ll 
signal på 24 MHz, vilken tripplas till 72 MHz 
i andra rörhalvan. Efter dubbling i and ra röret, 
vars halvor är parallellkopplade, har en 144 MHz 
sig nal erhållits och denna förstärkes i det push 
- pullkopp lade slutSteget. 

Vid mottagning bry tes anodspänningen och val 
av trafiksätt sker med en omkopplare som även 
har ett läge för avstämn ingsövningar. Läge 1: 
Avstämning, 2: CW, 3: Foni. 

50 k .300 v 

~. SOk 

L100 

ISO k 
~8mF 
-b lOOk 

l n I In 

ECC 83 E L 81.F'g 2 

En negativ spänning på ca 50 V pålägges skärm
gallret i teckenmellanrummen för att hålla slu t
steget nedtystat. Förslag till en skärmgallermodu
lator lämnas i fi g 2. Transformatorn bör tåla ca 
10 m A utöver vad EL 84 drar. och slu trörets 
skärmgaller (g,) ,få r 170 V med ett sel'iemotstånd 
på ca 20 KJ2 W. Lågfrekvensen passerar genom 
en stor kondensator (0,5-2 uF) och den omnytt
jade högtalarlindningen kan användas för kontroll 
av .förstärkaren. Slutrö ret får aldrig t illföras 
skärmgaUerspänning am inte anodspänningen är 
ans luten och brytningen av modulator och even
tuell rörn ycklingsenhet hör gangas med sändarens 
brytni ng. 

OA ISO 

='--_ _ .L----L nY
n~ 
~v 

F'g 3 Fig I. 

QTC 
Box 52 
721 04 VÄSTERÅS 1 
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100 W Linjärt Slutsteg med 

SM0BVQ, Björn Bergström, 
S:t Eriksgatan 61, QQE 03/1211234 STOCKHOLM 

QQE 03/12 

1000p UT 
+----II~Z-SE 

IN 	 C!)----J~ 
z" 
100 UJ 

Cl 

DRl 

TEXT 

Med det på UKV så pDpulära QQE 03/ 12 kan Om endast ert slutrör användes fördubblas in
ett effektivt gaIlerjDrdat slutsteg lätt uppbyggas. duktansen, Cl halveras Dch C2 multipliceras med 

Röret är nDvalutförande (9 pDI. SDckel) Dch Dm 0,62. 
även övriga detaljer utväljas med sikte på små di Tillverkningen av spDlar med önskad induktans 
mensiDner kan det hela inrymmas i en liten nätt underlättas Dm man använder sig av följande ap
låda. prDximation:

Schemat är ritat med 2 St rör Dch slutsteget kan 
då köras med 100 W input (170 rnA vid 600 V) L = D · N2 
på CW, AM eller ESB. Ingentin g hindrar dDck 
a tt Du plDckar i fler rör eller nöjer Dig med 100 (-i;- + 0,43 ) 
bara ett. Den erfDrderliga driveffekten är ca 5 W 
per rö r Dch två stycken kan nDrmalt drivas aven 

Induktansen, L, erhålles i f<H om spDldiametern,EL 84. Ingången blir lågimpediv och även drivste
D, 	Dch lindningslängden , I, uttryckes i cm. N = get kan lämpligen avslutas med ett PI-filter. 
antal varv. 

NÄGRA DATA Ex. Vilken induktans har en befintlig spDle 
Dn = Dr2 1-2,5 mH RFC, 250 rnA SDm består aven 4 cm stomme lindad till 5 cm 
Drg = Dq 8-10 varv 0,5 mm Cu eller Fe på med 25 varv? 

lk.D/ 1W 4 . 252 
L= 

på PI-filtrets kDmpDnenter! 
52 	 Dhms utgång erhålles med följande värden 

100 (~ + 0,43 ) 80 40 20 15 10 
L (!<H) S,5 4,2 2,0 1,3 1,0 4 . 625 2500Cl (pF) 280 140 70 45 35 -- -- = 15 ,uH 
C2 (pF) 1800 900 450 300 225 100 . 1,68 168 

~"""=

SOMMARNOT från SM5BCE 

På en utställning för sändareamatörer deltog 7. FM-statiDnen kördes med en GP-antenn. 
fem länder. De hade statiDnerna i en rad bredvid 8. Starionen i mitten var en Galaxy Transceiver. 
varandra Dch använde Dlika rrafiksätt, frekvens 9. Norrmannens station fanns ,län gS t till vänster 
band, antenner och stationsfabrikar. 10. G5R V-antennen fanns på StatiDnen bredvid 7 

1. 	 Engelsmannen körde hela tiden CW i SO MHz-statiDnen. 
takt. 11. Den sta tion sam hade GP-antenn stod bredvid 

2. 	 Spanjoren hade fö r liten dr'ivni'ng, så han den som giok på 21MHz. 
'kunde endast -köra 3.5 MHz. 12. Agaren till beamen hade också en Swan 350. 

3. 	 Till RTIY-stationen hörde en Dra'ke TR4. 13. Japanen hade en rhombicantenn mot USA. 
4. 	 Ryssen körde med Heath 'Kit S8-101. 14. Norrmannen ihade svåra QRM från AM-sta
5. 	 R TTY-stationen stod direkt till höger Dm tionen . 


SSB-stationen. 

6. 	 På 14 MHz-sta tionen fick man i'nga DX, ty Nu är frllgan: Vem körde på 28 MHz och vem 

man använ'de en W3DZZ. hade HaIlicrafters station? 
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En konstantenn 

Sture Jönsson, SM7XY N-O KarIberg SM7DBD 
Birkagatan 31 Rönnemyrsvägen 6A 
VAXJö ALVESTA 

Na CI + H20 KONSTANTENN 

Säkert ha,r Du någon gång kommit underfund röring och därefter sattes locket på så att elektro
med att det inte vore så dumt med en konst an derna kom ner i vätskan. (Den övre elektroden 
tenn till sändaren eller slutsteget Dch säkert har skall vara minst 1 cm under vätskeytan). 
de söm råkat Ut för Dina avstämningsövningar på Konstantennen anslöts via en SVF-meter till 
bandet tänJkt detsamma. Kanske ha r Du även sändaren och erhållet SVF noterades. Därefter till 
räknat ut :hur n,.ånga 2 wattsmDtstånd som er sattes ytterligare lite sa lt (0,1 - 0,2 gram åt gå ng
fordras och speciellt om det gäller ett slu tsteg på en) till s minimum SVF erhölls. Om SVF ökar vid 
några hun'dra wa·tt, så blir det ganska många för ökad sal tkon centration hälls en tredjedel av väts
att inte tala om vad det kommer att kosta om kan ut och ersättes mod destillerat varten varefter 
man ska·II ha icke allför frekvensberoende mot ytterligare sa lt å ter tillsättes som tidigare.
stånd. 

Vad sägs då om en konstantenn so m tål max Gram Ohm Ohm 
tillåten effekt och inte kostar mer än femma i NaCI Resistans Reaktan s 
tillverkning. Denna konstantenn består av två 2 SO - 30 
elektroder nedsänkta i en saltlösning (en princip 3 72 13 
som användes redan i elgeneratorernas barndom). 4 62 1.4 
Genom att utfo.rma elektroderna p'å visst sätt Dch 5 48 + 6.3 
välja rätt ,kDncentration på sa ltlösningen kan man 
få 	 en kDnstantenn som håller önska'd impedans För att kDntrDllera resultatet uppmättes konst
med försumbar reaktans över ett brett frekvens antennen med en He wle tt-Packard vektorimpe
område. dansmeter SDm gav impedansen värde och dess 

Till att börja med införskaffades en l-liters ~e fasvinkel, ur dessa vä rden framräknades SVF. 
nomsk inlig plastburk, finm på varu hu sens köks Strax över 33 MHz steg impedansen hasti gt sa m
avd. Burken måste vara minst 15 cm hög. I bur tidigt som den blev starkt induktiv, vadör detta 
kens lock sattes en ·koaxialkDntakt. I denna 'kDn får betraktas SDm övre gränsfrekvensen. Nedre 
takt löddes elekt,roderna fast. Elektroderna ut

2 gränsfrekvensen gick inte att bestämma på grund 
formades enligt ,figur 1 och gjordes av 1,5 mm a v att impedansmeterns mätområde började vid 
plastisDlerad :koppartråd, Dbservera att endast 500 kHz, dDck är att märka att likscrömsresistan
elektrodernas horisontella delar avisoleras. sen överstiger 100 ohm. 

Tyvä rr är en saltlösnings lednin gsförmåga Dch Både icke önskad utstrålnings- och temperatur
därmed impedansen beroende av sal tkoncentratio höjningen vi'd belast ning är lägre än vid motsva
nen Dch vätskans temperatur, varför man få r rande kDmmersiella koastantenner beståen'de av 
pröva sig 'fram för att erhålla önskad impedans, motstånd i Dlja. 500 \Yl HF i en "l-liters sa ltvat
dDck är temperarurberDendet inom området 20 tensantenn" un'der 2 min uter ger en temperatur
35°C av mindre betydelse. Resistansens berDende höjning på cirka 10°e. 
av koncentrationen framgår av tabell 1. pJl. grund Ett exemplar so m 'byggtS har rege'lbundet varit 
av dessa svårbemästrade va riabler visade det sig i bruk över 6 m'ånader uran att vätskenivån har 
lämpligt att förfara enligt följande: sjunkit mer än ett par milimeter men vid behov 

Burken .fylldes nästan :helt med destil-Ierat (eller fyller man på med destillerat vatten så att väts
avjoniserat) vatten, SDm 'höll rumste·mperatur. 3 kenivån hålls 'konstant. 
gram koksalt (natriumkiDrid) tillsattes under om- För att 'kontrollera att temperaturen inte blir 

för hög (över 30-35 °C) Dm man kör med hög 
effek t under längre tid, bör man ha en termo
meter ner'sänkt i vätskan. 

Upprinnelsen till dessa experiment var en arti 
kel i QST juni - 65 om " Aqueous Dummy Load" 
so m rekDmmenderas den ambitiöse läsaren. 

KANSLIET 

SEMESTERSTÄNGT 

24 JUNI - 29 JULI 

I
3~4' 
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209 



FIRAC 1968 

FIRAC -68 
Sven Granberg SM3WB 
Kungsbäcksvägen 29 
802 28 Gävle. 

Järn vägsradioamatörernas 8-e internationella 
kongress hölls i år 16-23 maj i södra Osterri,ke, 
ej lång t från Jugoslaviska och Ita liens,ka gränserna. 
Inalles delwg 150 amatörer med XYL's och YL's 
från 10 länder. Man kan ju fr åga sig om nöd
vändigheten a v sådana h är samman koms ter, för
behållna en dast en viss yrkeska tegori amatörer, 
m en fö rk la ringen till att FIRAC - Federarion 
Inrernationale des Radio-Amateurs Cheminots 
bildats är arr man bl.a. velat ta va ra på .den möj
lighet Europ3s järnvägsfolk har , arr för en billig 
penning resa till någon plats i Europa för arr 
även lära känna varandra personligen. Dessa FI
RAC-kongresser har utvecklats till rätt stora till 
stä llningar med ramarrangemang som ifråga om 
fes tli ghe t ökar från år till å r . 

Kon grc5sen öppnades i r ådhu set i Villach där 
sta dens borg mästare, ledamöter av stadsrådet och 
magistraten samt den österrikiska jä rn väg~fö r valr
nil1'gen hedrade den pompösa in vigni ngen. Efter 
trettio så nga res framförande av prästkören ur 
M~za rrs Trollflöj'ren följde Griegs Hyllnings
marsch aven nära nog lika swr blåsorkester. 
D ärefter kom ta'lens rad, 

Borgmästare ResClh urtalade stade:1s glädjc över 
arr Villaoh 'hedrats med denna kongress. Han un
derströk betydelsen av err så dant tekn iskt fasci
ne rand e medium som amatö rradion och bewna
de a tt denna, liksom dessa kongresser, utan tvivel 
var err betydelsefullt led mot en enad värld. "Ra
dioamatörerna är fanr as ifulla och dådk raft iga och 
de särrer sig över gränse rn a. Säkcrt h ar de gläd je 
och nytta såväl i si rr yrke som i sin hobby över 
sina konra'ktmöjligheter", Sedan yrrerl igare ral, 
sång och musik varefter festligheterna avslutades 
med att staden höll swr lllonagning för gäs terna 
med allt vad derra innebär i err land som produ
cera r både gorr vin och gorr öl. 

Själva kongressen va r förlagd ti ll järnvägsmän
nem fritidsanläggning i St Urban vid Ossiacher 
See, 8 km frh Villach, FÖl-handlingarna uppwg 
b!.a. r edogörelse r om den nationella verksamhe
ten, ·dä r man finner a tt T ys'kland, Frankrike, Fin
land och Osterrike har klu'b'bstationer för si na 
järnvägsamatörer. Vidare red ogjordes för olika 
fö rsöka arr få konra kt med likasinnade i öststa
te rna . Enskilda sådana känner vi många i såvä l 
Sovjet so m OK, DM, YU odh YO, men svårig 
heten för dessa ligger i a tt få ansluta sig till ut 
ländska fö reningar, 'och som en så dan räknas tyd
ligen FIRAC. På oli'ka särt 'har vi även lyckats 
spå ra kollegor i Japan, Senegal, N igeria, Nya Zee
land, USA och C anada. I Isnel finns två klubbar, 
och för att hina igen v arandra ger vi 'Varje år 
ut dels en Call-book med adresser och dels en 
"Rapid-Call-Book" där man snabbt kan idenri
fiera va ran'dra vid tes ter, Inom FIRAC anordnas 
~ r1igen två tävling ar. I april om den av fran s
männen uppställ da FIRAC-Cup'en och i nov em
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ber "FISAIC Con test", uppkallad efter den in ter 
nationella moderorganisa tionen för all slags in
tellekruell och konstnärlig fritidsver ksamh et för 
järnvägsmä n, En utredningsgrupp har haft till 
uppgift an o marbeta reglerna för den senare tes
ten så at t även icke-jä rn vägsmä n skall kunna del
taga i en särski ld klass. Här igenom skulle sådana 
ha större chans art erövra det speciella FIRAC
diplomet. Till föl jd av att presiden ten i FIRAC, 
DJ3UN var· fö rh indrad deltaga p.g.a. sjukdom, 
leddes förhandl inga rna av vice presi denten, 
SM3 WB. Jag kan fö rsä kra arr de t inre är någon 
sinekur arr h å lla ihop err möte på åna timmar 
d är t. ex. ,fransmän eller italienare helt plötsligt 
säner igång en privat diskussion på eget språk. 
Lyckligtvis talade alla delegaterna, uwm den en
gelske, :förståelig t ys ka, varför de tta blev 'huvud
språket med si mu'lranwlkning till franska. En an 
nan fråga va r FIRAC-nätet. På bl. a. söm:lagarna 
h åller vi "FIRAC-låda" på vissa band och tider, 
ooh eftersom deltagarna är spr idd a över he la Eu ro
p a ,ka n det bl i knepigt med frekvenser och tider. 
Esperanto som amatörhjälpspråk var också på dag
ordningen men 'där redovisades intet inrresse. 
UKV var även på tapeten, och det kan n ämnas 
att det franska prefixe, Fl och tys ka DC avser 
sta tioner som endast får köra på UKV. 

På lö rdagen gav den österrisk a fritid sorgani sa 
tionen stor fest ban'kett för gäster och inbjudna. 
Genraldirektören för järnväga rna hade haft för 
Jvs :kt arr deltaga men blev tyvä rr förhin'drad, 
men represenrerades av sin d istriktschef. Staden 
Villach ställde upp med sin vice borgmästare. För 
oss svenskar blev det speciellt högt idligt då 
SM3WB seco op. Göran hade erövrat FIS AIC's 
guldmeda lj i 1967. års FISAIC-Contest och 
SM5 APM bronsmedaljen. LX1BW blev silvervin 
nare. D e vackra medaljerna utdelades under ban
kenen varefte r ut växlades tal och gåvo r. 

Det kanske kan intressera att veta vad damernJ 
oCih vi övriga roades med i övrigt. 
Fredag klIS. Rundtur med 'bu~ i Villach och 
besök 'vid l'ivsl11 cdelsfabrik en Ew-König. Kl 21 
dans på err närliggande "Gaststätte". 
Lördag kl 9. Busstur runt Ossiacher See med be
sök i ett benedik tine r kloste r och i borgruinen 
Landskron. Kl 16. Buss[llr A'fritze r See - Mill
stäner See - Millstarr - Spina l - Drauta!. Kl 
20.30 "Kärn rn er Folkloreabend" med fina sång-, 
musik- och dansuppträdanden. De ,fyra manliga 
folkdan sarna genomförde en dans som liknade den 
svenska "oxdansen" men i betydligt högre tem
po. På spel- och sångglädjen behöver man inre 
t vivla här nere. Det hela aY'S lutades med da ns 
och som vanligt var skandinaverna fliti gast. 
Söndag ,kl 9.30. Bussutflykt Feldkirchen - Gurk
tal - GUi'k, med besök i ka tedralen - St Veit, 
med midd ag på restaurang - besök ,i 'den impo
ne ran de r idd arborgen Hochosterw itz - Klagen

fun - Pönsach - Velden. Efter middag en 

stun'ds dans. 

Mån'dag kl 12. Avresa med tåg till Wien med 

middag efter ankomsten kl 18.30. 

Tisdag kl 9. Busstur i ga mla Wie n med besök i 

Schönbrunn, Pra te rn, Wienerwald mm. Kl 19.30. 

Teatel-besök med operenen "Fågelhandlaren" . 

Onsdag kl 9. Buss tur genom ga mla Wien och där
efter (äntligen! sa damerna) en par timmar för 
sh opping fram till lunch. Kl 14 busstur t ill Hei
ligentkreu tz odh Mayerling. D et senare mest känr 
för Mayerlingdramat. Turen avs lutades på en li
ten wienerIokai med wienermusik och "Heurigen" 
i Ffaffs tänen. -Enligt uppslagsb'oken betyder "Heu
rigen" ett ännu idke årsgammalt vin, oC'h det 
verkar därefter, I denna lilla lokal fick man verk
li gen tiHfälle arr komma nära varandra och um
gås med ur vecklan'det av alla inneboend e så ng
och dansta la<l1 ge r ·på err okonventionellt sän, och 
derra inneba r 'kongressens explos ionsanade avs lut
nin g. 
Eft er ,frukOst fö ljande morgon - 'då ,inre nå gon 
drack v in - skil'des vi åt med förhoppning om 
en återseende i Stresa i Italien hösten 1969. 

Under dagarna i St Urban fanns en station 
igån g med anropet OE5XBB/8 och det kördes en 
avsevärt antal QSO. Anralet svenska delragare 
va r 12 .och dessutom dök det en 'dag upp en mo
bilamatör med svensk fla gga på sprö tet . Det var 
SM5PW som åkte omkring i YU med signalen 
YU7'LAE. 

Man kan ju undra över hur en förening med 
ca 20 medlemm ar som är sp ri.dda över hela OE 

Medaljerna utdelas av OEIKD, Karl Dreher, t. V. 

Till höger om denne silvermedaljören LXIBW, 
Willy BeHort från Luxemburg, guldmedaljören 
SM3WB see op Göran Granberg (SM3EWB) oeh 
bronsmedaljören SM5APM. Stigbjörn Rungne. 

kunde klara arrangemangen för en så här stor 
sak. De hade emellertid haft mycket god h'j ~lp 
av deras fritid sförbun ds kansli och sek retar iat, 
Kostnaderna fö r del tagarna kan det också vara 
trevl igt arr få ve ta. För fyra dygn i St Urban 
och tre dygn i Wien, alla måltider, bussresor, in
trädesbiljerrer rill teatern, kyrkor och slott beta
lade vi 280 'kronor pr person, och då mås te man 
ju säga arr ma n fårr m ycket odh fra mfö ra ll , 
trevligt för penga rna. 

--~~ 

Trafikkulturen på 7MHz 

Anders Hedin SM4DPB 2, Använd gärna den av ARRL rekommen

Bandgatan 2 E derade avs lutningen på din a sändnin gs pass, 

671 00 ARVIKA D en är utmär·kt, ty den utvisar, rärr an


vänid, den 'exakta »QSO-situation en». Fler 

och fler DX-sta t ioner an vänd er denna me
Trafikkulruren på CW-delen av 7 MHz 
tod, varför 'det lönar sig an lära sig den 
så snarr som möjligt. Err mdrag ur ARRL :sOm man, som undertecknad, huvudsakligen 
handbok följer:håller till på högre frekvenser -men då och då 

går ner på 7 MHz telegrafidel, ikan man inte und AR: Slut på sändning. Re'kommenderas efter 
gå an mär<ka art trafi'kdisciplinen på dena band en anrop till en viss stati'on innan kon
inre är god. Det har si n naturliga fö rklaring, då takten är uppnådd, dvs. när du svarat 
det Ibl.a. är på 7 MHz många nybakade amatörer på ett allmänt anrop avs lut ar du med 

AR.för första gången vågar sig ut i trafik 
För an börja i nå'gon ände, vore det värde K : 	 Kom. R ekommenderas efter en CQ och 

efter va rje ,sä ndningspass under en QSO,full t om nya SM-amatö rer, när väl'Sta ra mp 
febern stilla ts, lade fö lj ande ·på minnet: när du inte har något emot att en tredje 

station bryter in. 

1. 	 7 MHz är under en icke ovänsendig del av KN: Kom. Uppmaningen riktad till en viss 
dygnet, ett utmärkt DX-band . Undvik därför station och alla andra uppmanas an 
delen mellan 7000-7010 kHz för all lokal 'hålla sig utan'för. Användes såväl efter 
trafik och helst även ,v id inrereuropeisk tra varje sä ndningspass som v id ett anro p 
,fik, även om du inre hör några DX, JUSt till en viss stat ion som 'du söker då du 
h'är ligger o ft a fina DX, som andra amatörer ej vill ha svar från någon annan. 
kanske hör, beroende på QTH eller bänre Om du tränger in i detta är jag säker på arr 
anrenn . Förstör då ej till fä llet fö r dem. dina QSO:n k omm er arr bli mindre störda. 

211 



V1HIF 
RESULTAT AV MAJ-TESTEN 

1. SM3AKW 4107 p 18. SM2CKR 680 p 
2. SM6CQU 3972 19. SM0EZF 562 
3. SM4COK 3076 20. SM2DXH 560 
4. SM5CZQ/5 2915 21. SM7CNZ 520 
5. SM5BEI 2420 22. SMICIO 473 
6. SM5DWF 2375 23. SM4DHB 240 

7.0H0AA 2328 24. SL2ZI 230 

8.5M4EBG 1893 25. SM5BMK 210 

9. SM6EYD 1626 26. SM5DAN 210 

10. SM4KL 1270 27. SM5ASV 190 
11. 	SM7BUN 1213 28. SM5AGM/7 80 
12. SM4HJ 1099 SM4-3107 3372 
13. 	 SM0CPA 1039 
14. SM5DYC/5 1039 432 MHz 
15. 	SM4PG 980 1. 5M0CPA 80 
16. 	SM5DSN 970 2. SM5DAN 40 
17. SM7BZC 886 SM4-3107 238 

Eftersom det var d~ligt väder och diw conds är 
det ro ligt att se i loggarna att SM3AKW och 
SM6CQU hJde QSO. Avståndet är omkring 675 
km, odh det kör man ime utan vidare. AKW har 
40 ele och 500 wan och CQU har 40 ele och 120 
wan. mda sms har fina Q1H. Kjell CQU kör 
från sin so mmarställe ca 20 km ÖSt Varberg och 
ca 210 meter över havet. Å t de håll man har utsikt 
kan man se bra många mil och förutom mot väs 
ter tycks nordost vara en bra väderstreck . AKW/ 
CQU hade även QSO i SSA testen och har haft ett 
par QSO till. Kanske har vi en ny "het linje" lik 
nande den SM5BSZ-SP2DX. 

Beträffande GEOREF-systemet som Q1H an
givelse skrive r AKW an hade inte QRA-locawr
systemet vari t inarbetat borde vi byta , men nu 
gör det 'honom detsamma vil ket system vi har. På 
Skåne mötet beslöt vi att pro va GEOREF i en eller 
flera aktivitetstester under :hösten så att vi vet hur 
det fungerar innan Region 1 får ta ställning. 

Ak tiviteten i Halland tycks vara hög för till
fället och nu finns det ca 15 sms QR V på 144. 
Det få r mig an tänka på hur jag i 5 år förgäves 
försökte köra Halland från Göteborg, och inte 
förrän SM5CGL w g sin sm med till Varberg på 
semestern fick jag län N . I Varberg och Halmstad 
är ca 5 sms QRV och fler ä r på väg. 

SM5ASV i OSthammar gjorde sin debut på ban
det och påkallar uppmärksamhet på 144,45 med 
sina 45 wan och 32 ele. Jag hoppas an när ni 
läser de många tabellerna i VHF-spalten det ime 
är den egn a placeringen och segraren som är det 
enda intresset. Så gon som varje månad finns det 
någon ny signal som kanske är debut för en bli
vande wppman på VHF, så ta gärna och notera de 
nya och försök ·köra dem . 

432 MHz testen vanns för omväxlingen skull av 
en lyssnare. Jag hörde i Skåne an antalet stns på 
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432 'blir mindre och mindre. Ar det verkligen så 
dåligt med orken, tekniken eller vad är felet? En 
fel var ju tesniden och DAN skriver an han hön 
Jtt CPA och någ ra till vill ha tredje tisd agen i 
månaden och ,han röstar ·för det. N u är han ensam 
röstande än så länge och jag vill påpeka att ni i 
så fall vissa månader endast har 4 dagar på er an 
sända in loggarna. Hr jag föreslå andra tisdagen 
eller någon annJn vardag de två första veckorna i 
månaden. 

FINSK 432/144 MHz TRANSLATOR 
Månadens nyhet nummer en är utan tvekan 

uppsänd andet aven :finsk translawr den 23 maj 
kl 1100 SNT. Ingångsfrekvensen var 432.300 ± 
0.150 MHz och signalerna herutsändes på 145.600 
± 0.150 MHz med 1 wan uteffekt. För an lokali 
se ra ballongen och an mäta tem peraturen fanns 
två sändare på 145.984 och 28.715 MHz. Fl ygtiden 
blev ca 2.5 timmar och AKW beränar an han 
körde SM2DXH och SM0CPA samt ca 12 OH 
stationer. Signalsty rkorna var mycket bra och det 
var ime några problem att köra QSO. 

SM0CPA skriver att han hade QSO med 
OH1SM, OH3QF, OH3TE, OH2NX, SM3AKW, 
OH2DV, OH2B.TF och OH2RK. Lasse hörde även 
sin egen 432 MHz TX på 144. Rapporterna var 
55/79 odh enda prob lemet var an flera tydli gen 
för att komma inom passbandet hade byggt sin 
VFO och siF,;nalcrna var in te stabila. Lasse hoppas 
an det blir tler ·försök och till dess ta och bygg en 
trippare till 432, i QTC nr 11, 12 1960 finns en 
enkel b ygg;beskrivning. 

SM4MPI AURORA RAPPORT 
SM7BUN i Kristianstad har lyssnat sedan årets 

början och så hä r ser resultaten ut. 
2.1 3-5 dB öve.r 'brus 
3.2 6 

28.2 5 
30.3 6 

5.4 12" " " 
Vid de två sis ta omgångarna fick BUN ett par 

QSO med bl. a. 9M3AKW, LA2VC, SM5DWF. 
Direktsignalen (troposfär) har Hans-Göran hört 

vid ett tiotal tillfällen och riggen han an vänder 
är 8 över 8, 6CW4-converter + R X-57. Jag tackar 
för rapporten! 

FINSKA VHF TRANSLATORN 
Jag hade redan klistrat igen kuvertet till QTC 

red. då det kom ett "brev från OH2BEW med be
skrivning av den finska 432/144 MHz translawrn. 
Det finns ju en viss risk, av föregående QTC att 
döma, att det på grund av denna försening inte 
blir någon VHF-spalt i juli-QTC, men styrelsen 
får väl ta sig en ny funderare, det tänker jag i 
varje fall göra beträffande framtida medverkan i 
QTe. 

Totalt kördes ca 150 QSO via translatOrn, de 
flesta på CW men även några på foni. Alla OH
stns uwm en använde sig av tripplare med varak-

I LMARI II 

AGC 

382,2668 

:I: 95,5657 

-= 
Trots att konditionerna var ganska dåliga var del

taga ramalet rekordswrt. Som vanligt fanns det en 
del DM/DL StilS att köra i söder men även SPl och 
UR2 har körts. Det är ju inte för sta gången som 
Birgit SM7DBI vinner SSA testen, och det är ·bara 
att beklaga att vi inte har något trevli gt pris att 
ge hort. Ett diplom skall de bästa i var je land få, 
som bevis på god insats, och vi andra får vä l pla
nera för nästa år. 

73 es tnx gd test 
Lennart Berg SM6BTT 
SSA VHF-manager 

REGION 1 TESTEN 1968 
Årets stora VHF-test går den 7-8 september, 

reglerna är samma so m tidigare, se förra årets 
QTe. Till deltagarna i 1967 års test har jag sänt 
Ut diplom och resultat som jag fått från DARe. 
Tyskarna har verkligen gjOrt ett fina arbete med 
att presentera tävli ngens resulta t . Lyck a till 1968! 

UK7:s JULITEST på 144 och 432 MHz, 
UK7 inbjuder ·härmed licensierade amatörer i 

Danmark, Finland, Norge och Sverige till tävling 
om Oresundspokalen. 

Regler: 
1. 	 Direkta deltagare är alla OZ, LA, OH och SM

amatörer. QSO med stationer i andra länder 
godkännes. 

2. 	 Band 144 och 432 Mc/s. 
3. 	 Tid: 6 juli kl. 20.00 GMT-7 juli kl. 11 GMT. 
4. 	 Vågtyper och effekt enligt resp. lands bestäm

melser. Telefonikontakter med eller mellan sta
tioner under 144,100 Mc/s godkännes ej. 

5. 	 Varje station får kontaktas en gång per band. 
Korshandsqso godkännes ej. 

6. 	 Poän~b eräkning: 1 poäng per km., resultatet 
från 144 ooh 432 McJs adderas. 

7. 	 Under varje qso skall m väx·las koder av typen 
599001 GP26C (Rapport, qsonummer, posi
tionsangivelse enl. QRA-lokatorsystemet). 

8. 	 Tes doggen skall skrivas på standardformulär 
eller maskinskrivas i 'format A4 och innehålla 
följ ande kolumner från vänster till höger: Tid 
(GMT), motstation, avsänd ·kod, monagen kod, 
distans i km och en tOm kolumn samt under
skrivas av operatören. Testkommittens resul
tat kan ej överklagas. Uppgift om input, an
tenn 06h konverterns hf-steg samt höjd över 
havet är önskvärda. 
Loggarna skall insändas senast 14 dagar efter 
testens slut till SM7 AED, Arne Nilsson, Trum
slagaregatan 3, 23100 TRELLEBORG, 

fortS . sid 229 
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wr BAY96. Ballongen steg enligt -BEW till 40 
km höjd, och dalade sedan ner i fallskärm. Trans
lawrn, som döpts till ILMARI, har ännu ej åter
funnits , men den sk ulle ändå ha modifierats till i 
höst då vi kan väma nästa försök. 

Som framgår av 'block schemat är translatorn 
försedd med tre linjära förstärkarsteg i TX-delen 
innan den totala uteffekten på 1 wan matas Ut till 
en "korsad dipol. Som monaga reantenn 
två stacka·de korsade dipoler. 

RESULTAT A V SSA VHF-TEST 1968 

1. 5M7DBI 
2. OZlOZ 
3. OZ7LX/P 
4. OZ90R 
5. OZ9HV 
6. OZ9SW/P 
7. SM6CSO 
8. SM7DTT 
9. OH0AA 

10. SM7BZC 
11. 	SM3AKW 
12. OZ8SL 
13. 	 OZ9BE 
14. OZ4EQ/P 
15. 	 OZ5AB 
16. 	 OHl YY 
17. 	 OZ6VF 
18. 	OZ9TJ 
19. 	OZ5FZ 
20. SM5DWF 
21. 	 OH2GY 
22. 	 OZ4HX 
23. SM5BEI 
24. 	 OZlMK 
25. OZ4BK/P 
26. 	OZ9AU 
27. SM7AHZ 
28. SM6CYZ/7 
29. 	 OZ9AC 
30. SM4EBG 
31. 	 OZ8SF 
32. SM6EQE/6 
33. 	OZ20E 
34. 	 OZlFF 
35. 	 OZ6FL 
36. SM6EYD 
37. 	 OZ7IS 
38. 	 SM6EOC 
39. 	 OZ9RS 
40. OH2NX 
41. SM5DSN 

13823 p 
11668 
11013 
10500 

9809 
9053 
7633 
7387 
6507 
6425 
6390 
5902 
5335 
4475 
4475 
4400 
3685 
3598 
3570 
3069 
2980 
2913 
2481 
2425 
2417 
2408 
2348 
2339 
2330 
2313 
2300 
2137 
2050 
2010 
2010 
1967 
1940 
1803 
1631 
1590 
1575 

42. SM5BKA 
43. 	 SM2DXH 
44. 	 SM5FJ 
45. 	 SM7 ASL 
46. SM6PF 
47. 	 OH6WD 
48 . OZ2GM 
49. 	 OZlBI 
50. 	 OH2BEW 
51. 	SM6ENG 
52. 	SM4PG 
53. 	 OZ5WK 
54. SMICIO 
55. 	OZlPD 
56. SM5EBE 
57. 	 OZ6DN 
58. OZ70MR 
59. 	 SM4HJ 
60. 	 LA8WF 
61. 	 LA8YB 
62. 	SM6DOE 
63. 	 OZ9NS 
64. 	SM0AUS 
65. 	 LA4YG 
66. 	 SM6CWZ 
67. 	 OZ9FR 
68 . OZ9HN 
69. 	OZlLN 
70. 	SM5UU 
71. 	 LA3KH 
72. 	 OZ6JP 
73. 	 OZ6SR 
74. 	 OZ7CR 
75. 	 OH1SM 
76. 	SM4DHB 
77. 	 OZ7BE 
78. LA4ND 

. 79. SM0DRZ 
80. 	 OZ6JM 
81. 	 OZ6DF 
82. 	 OH0AZ 

anvJnds 

1553 P 
1537 
1527 
1504 
1350 
1330 
1217 
1085 
1077 
1075 
1074 
1060 
1031 
1020 
1019 
983 
875 
828 
803 
705 
684 
673 
648 
514 
476 
440 
440 
435 
414 
379 
361 
310 
300 
246 
200 
150 
150 
150 
150 
150 
141 



TEKNISKA 
NOTISER 
Björn Israelsson, SM4COK 

Författargatan 10 A 

703 70 öREBRO 


Som synes 

återkommer vi i denna spalt 01ta till konstruk

t ioner med FET-transistorer och det händer att 
man skriver till oss och frågar vad en FET egent
ligen är. Kmnet är dock så om'fattande att det 
skulle gå åt en hel QTC att gå igenom teorierna. 
F:a Bo Hellström har emellerti'd i sin "Informa
tion" nr. 1 -68 be'handlat ämnet på ett mycket 
enkelt ooh lättfattligt sätt och vi ber att på det 
varmaste få rekommendera bladet. Läs och lär. 

r o, 
M 

MIKROFONFöRSTKRKARE MED FET 
Som bekant kännetecknas FET-transistorn av 

en relativt hög ingångimpedans och lämpar sig 
därför utmärkt som ingångssteg för högohmiga 
mikrofoner. Schemat visar en koppling med Zin-5 
Mohm och Zut-2 Kohm . Ql är 2N4360, TIM12 
eller liknande. Förstärkaren matas med +18 Volt. 

73 mars -67 

2-METERS KONVERTER MED FET 
Semcoset har kommit ut med en ny 2-meters 

konverter, ,kallad MB 25 FET. Konstruktionen är 
i princip den samma som i deras tidigare kon
verter MB 22 (se QTC 6 -67) dock med den skill 
na'den att den nya konvertern ,försetts med FET
transistorer i HF och blandare. HF-steget går som 
sourcejordad ,förstärkare med neutrodyn-neutra
lisering mellan drain och gate. Förstärkningen 

JU1'- 11.534 lU34 

" 

konlrol'leras med en yttre A VC på punkten 3, 
samt manuellt med potentiometern 100 K. Tack 
vare fET-transistorn har man uppnått utmärkta 
korsmodu"lationsegenskaper och ett lågt ·brustal. 
Vid en störsignal av 30 m V på antenningången 
(30 ~/o modulerad) erhålles 1 Q/o i korsmodula
tionsprodukt när den "riktiga" signalen på 1 flV 
ligger 100 kHz ifrån störsignalen. Konvertern 
drar c:a 18 mA vid 18-22 Volt. 

Funkschau 9 -68 

MINIBEAM FöR 144 MHz 
Den gamla ZL-specialen 'har kommit till heders 

igen, denna gång i ny skepnad. I CQ mars -68 har 
W9CEV översatt måtten till 2 meter och Utt en 
beam, lämplig som reservanten n, ponabelbruk, 
mm. Elementen är tillverkade av vanlig 300 ohms 
bandkabeloch monterade på en träbom som har 
försetts med ett gångjärn på mitten, för att lätt 
kunna v,ikas ihop efter nedmontering. Antennen 
kan matas antingen direkt med 300 ohms band
kabel, eller med 75 ohms coax men i detta fall 
erfordras en matchning enligt skiss. Beamen ger 
c:a 5 dB gain och har ett ,fram/back 'förhållande 
på c:a 20 dB. Reflektorn och det drivna elemen
tet 'kopplas ihop med en c:a 9" lång bandkabelbit. 
Observera att ledarna skall korsa varann, som 
figuren visar, för att erhålla rätt fasförhm ande. 
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överst t v: Elementkonstruktion. 
överst t h: Matchning. 
Nederst: Bomkonstruktion. 

LF-DERIVERAD AVC 
Kopplingen innehåller två If-steg, QI-Q2 och 

den erhållna ,förstärkta If-spänningen ILkpiktas i 
dioden Dl. Ukspänningen matas Ut på A VC
kedjan där Q3 ligger som shunt och kontrOllerar 
spänningen. Kondensatorn C6 bestämmer tids
konstanten. Genom att lägga in en 'omkopplare, 
kan man switcha mellan olika vär'den på C6 och 

t r-----,--~o.27V 
10 k lOk

l 

S.H 

03 

0.01 
LF in o--l 

ffln df't . 


SOk 

därmed erhålla ollka tidskonstanter. Potenriome
tern R9 fungerar SOI11 BF-volym och stryper ned 
de reglerade rören, men tack vare dioden D2 på
verkas inte AVC-spänningen av detta. Q1-Q2 
är RCA 40234, BC 107 eller liknande. Q3 är en 
MOS-FET typ RCA 3N128. Dioderna skal l vara 
av kiseltyp med högt 'backmotstånd, ex lN3754. 

RCA ham tips oct. -67 

VARM KORV 
Danskarna är ju kända för sina gastronomiska 

utsvävningar och man blir därför inte förvånad 
att i OZ 5 -68 (Obs. Ej april numret!) läsa om 
denna verkligt geniala korvgrillare. Principen är 
att en wienerkorv genomflytes aven ström tills 
den uppvärmes odh steks inifrån. Observera dock 
att burk,korv ej duger. 'S'kissen vi'sar en träplatta 
med plats för fem .korvar uppträdda på tio st. 
kopparspi.kar som är för:bundna i par 0111 fem 
och Ifem . Spikarna anslutes sedan direkt till nätet, 
via en säkring odh en tvåpolig nätströmbrytare. 
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En signallampa indikerar när anordningen är till
slagen. Förf. uppger att varje korv drar 0,5-0,7 
A och att stek t iden är 1-1,5 minut. Svensken 
frågar sig ju genast om man inre skulle kunna 
göra ett QRO-utförande 'för falukorv, men vi har 
faktiskt inte vågat oss på ·försöket . 

Mobil Tips 

Eskil Persson, SM5CJP 
Frötunagränd 1 
194 00 U pplands V~~by 

Vid mobilinstaIlationer uppstår oftast proble
met med e:J lämplig -fastsättning av transceivern . 
Här är en lösning på problemet, som gör att någ
ra hål i bilens instrumentbräda EJ behöver bor
ras. Man skaHar två st. små tvingar och monterar 
dessa 
instru

en I.fo ro. 
mentbräd

Sedan 
ans ne

hänger 
der·kanr 

man 
och 

transceivern 
drar år tVi n

i 


garna. 
Transceivern sitter mycket stadigt och fast

särtningsanordningen är myc'ker enkel art ta bon 
när man byter bil. 

L 
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Tyvärr måste vi börja månadens betraktelse med 

att meddela att det ännu inte är något klart be
trä ffande resor na till Färöarna respektive Spets
bergen. Vi väntar fortfarand e på diverse brev och 
upplysninga r. Vad det gä ll er Spetsbergen har det 
också visat sig vara en frå ga om tid och u ·anspor
ter. De två alternativ som ·hittal s föreligger med
för att v istelsen där uppe a ntinge n blir två dagar 
och mellanliggande natt (vi lket är för kort), eller 
också 14 dagar, v'i'l'k et medfö r total tid av ca 23 
d agar p g a de långa reso rna. Ur " opera t ionssyn
punkt" är det senare alternativet givetvis robgast, 
men i dagens läge ;rlltför dyrt. Vidare infos via 
bullen. 

Vi har under månaden fått en del brev och glada 
tillrop och eftersom IRC tidigare varit på tapeten 
vill vi redan å denna framskjutna plats citera Sven 
Elfving, SM3-31 04: "Beträffande QSL från QSL
managers i USA har erfarenheten v isat att sva rs
procenten ä r väsentligt högre om man i stället för 
IRC medsänder ku ve rt med 13 eller 20 cents i fri 
märk en påsatta. Detta blir dessu tom billigare, Det 
finns o ckså särsk ilda "prepaid" envelopes att köpa 
(motsvarande våra brevkort). K uvert finns också 
för L2, YO. SP, U, OK och HA vi lket ge r utom
ordentligt fin sva rsprocent. IRCs och frimärken 
brukar j u lätt "försvinna" i Central QSL-Bureaus 
i Öststaterna. Inlägg ang IRCs: Det spelar ingen 
roll v ilket år kupongen är stämplad, eller vilken 
"valör" som är tryckt på den, Den skall alltid 
väx las in tiH det värde ett "enkelt" brev kostar 
till utl a ndet, dvs idag 70 öre. Man kan även köpa 
frimärken, t ex 20 kronors frimärken och därvid 
beta la med en bunt IRCs. I Sverige kan man växla 
in Svenska IRCs och få ut samma belop'p, d v s 
70 öre. Men får man ostämplade IRCs, vil ket ofta 
hän'Cler, får man 85 öre för dem! Posten är sky ldig 
att ta emot utländska ostämplade IRCs. och även 
felstämplade, till ett vä rde av 70 öre . .Ta g hoppas 
att detta klarlägger IRC-problemet. Själv har jag 
nu IRCs frå n 66 länder (gamla typen) samt 24 
länder av nya typen, De ä ldsta är från 1947 . .." 

Vi har själva uppfattat en va rning an gående di
rektsändandet av qsl i brev till rara delar av värl 
d en. Kuverten bör ad resseras så intctsä~ande som 
möjligt , och det bör ej framgå att IRCs eller andra 
godsaker är bipackade. I sammanhanll:et kan näm
nas att vi i texterna använder beteckningen IRe 
fö r en kupong, och IRCs för t vå eller flera. Läsa
ren k an själv med lednin g av vha svenska porto
satser ungefärligen sluta sig ti ll hur många som i 
va rje enski lt fa ll behövs d å vi säger IRCs. 

För er som tycker om is i glase t börjar vi även 
denna månad med 

ANTARKTIS 

F9MS har loggar fr~n FB8YY c, ll ande [iden 9 mars - !} 
december 1967. 
Den ry s k ~ Hati c nen vid Mirn)'basc n. UAIKAE, :mvlndcr 
understundo m ti ll äggspref ix , så lunda :"Invänds /1 för Dmc
gorsky-basc n, }2 Oaza-bascn. fJ Pi oni erskaja, /5 Komso
molskai', ./6 VoStok och J7 Sovietskaja. vilka s.mdiga all[ 
så är o lika bJser. Lägg märke till möj li gheten an, ur WPX
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synpunkt, här knipa rara prefix e frerso m UA1KA E/S räknas 
som UA5 och /7 alltså blir UA7. 
KC4VOS används likaledes underHu nd om fr~n Vostok-b:lsen 
av samarbetande amerikansk och rysk personal. 

ARKTIS 

So m ännu en sv" l fläh i sommarvärmen uppmärksamm:lr 
vi au, vid de n motsa;:t:, polen , UPOl fö ljt av va ld a siffror 
inne b~r Alexa nder Isl respe ktive smä rre expeditioner på 
dri vande isberg. Vilka si ffr or som används f Ö I"[ ~ l js ic ke. 
N ågon som vet? 

AFRIKA 

W4GK, vi lken är ex-WA4STL, h ar fortfaran de loggar och 
q sl för 9Q5AB oc h 7X0AH, men han är ill[e qslm gr 
för 7X0AH, CN81'V (WINTH) sönder en fät.1 qsl dirokc 
f rin 1\1arocko, och rek om menderar i stälJe[ den se rvi ce so m 
W2GHK ger p3 v. nliga vill kor, s a e (self addresse d enve
lope) och !RCs (fnternarional Repl y CUpOIlS). CNSFV 
lämnade tro ligen Mnrocko i juni, ynerlig <l re en nnled nin g 
att anv~nda han s qslmgr. 
W3HNX kan konfirmera kontakter med 5AJTX fdn okt. 
1964 till juli 1966 , men hJ r inte n3got att gö ra med dem 

som använt callet senare. 

De so m drömmer om gsl fr3n ZD7IP k:ln försök:\ med G 

Ba rren, c.Jo The Lodge, H:.tnslope, \'Voverton, Bucks, Eng~ 

lJnd . W2G HK bör ha loggar från CR5SP, VQ9G, ZD9BE, 

7Q7 PBD oc h 9X5GG. 

5Z4SS har K9KLR som qslhj, lp för kontakccr ef[er I jln 

1968, s a e och IRCs emotses. 

FLSHM handh:\1' !HI si na kon själ v under ad ,-ess H:l _san 
K:ldir y, Box 21 5, D jibuti , Freneh Terri to ry o f Afars-Iss:\s, 
bse· Afrika. 

ZDSIlC fortfarande via W2CTN. 

6W8DY, 14/21 SSI3 varierande tid er, qs l [iii P. O. 130x 1002 1, 

D.lkJr eller via VE4SK, 

ZDSCC, qsl [i ii R. C . Strong (VP5RSNP7CC), c/o RC A

MTP, Ascension Island, c/o Patri ck AFIl, Flo rid a 32925, USA, 

eller viaK7UXN. 

CRJKD, P. Guinea, bl a 21 C\\7 12z, o pr Mlnucl är ex

e TI KD/CT2AL , qsl via W 2CTN. 

TjI AL, 14-28 SSB va ri era ndc tider , qsl skall Ilu gå via 

\'(I2M ES. 


FHSCF, bl l 21 CW 20z, N oe l Antoine, Il. p , 304, Moroni, 

..'\ rchipel Comores. 

ex-FH 8CD , Andre Liell :lrd, 19 rue Po ncelet, 75 Paris 17, 

France. 

e :x -FL8RA, And)'e :ir nu· F9 N J med adress Andre Rotge r, 
P:lvillion 2.1, LJ Vaise, 21 Genli s, Francc. 
VQ9IlIF och VQ9V!F, Farquhar, vy qr v DXped i m aj, qsl 
[iii Il ox 191, Mahe, Sel'chelles Isl, Indian Ocean . 
7Q7 AM, 14-2S CW SSB bl a 16-232, Dr. Alex S, Mincl
holzer, P. O . Box 21S, lilongwe, Mala wi. 
fR7ZS , tidigare bl a 14 C\'1T SSI3, Mi chel Dave rat , Ilox DO, 
St Pierre, Reuni on Island, Indian Ocean. 
FR7ZR, bl a 21 SSIl 15z, op r är F5XV , qsl [iII J ea n-Pi e rre 
Vi ode, Station seismol ogi que de la Plaine des Cafrts, Re
lInion Island. 

ASIEN 

HL9US, hem annad med WA0FIX och W136POH , sägs "ara 
ig3ng dagli gen p~ i 4050 CW omkring OOz , 
JTIAB, AD , AG , AJ, KAE och 2AA s'gs vara akti va p3 
CW samc JTIKAA p3 SSIl. 
Vad be tr äffar UA0 7.one 23 (sc QTC 6) lär dec för h,lla 
sig så att bland de aktivas skara finns UA0YC , Ya, YR, 
YT och K Y A p3 CW, samt YE och YP p' SSIl. 

QSL fdn MP4MBC besva ras forta re via mg r G3HSR, än 

om de sänds direkt till adressen i Masi rah. 
XZ2DW 14005 CW oc h XZ2KO 1'120 SSI3. 

KR 8EA , Ryukyu Isl, 21375 SSIl 107., obs p refi xcc ! 

YAIHD, bl a 21 SSIl m o rgon och cf[ermidd,g, q sl vil 

DJ9DK. 

YAIZC, bl • 21010 CW 16z, P O Ilox 63S , Kabul. 

PK ... VE7IR/9VIOQ ([id igare i vh Qrv fdn PKISH) be

sö ker Dj aka rta tre g~l1ger i månaden och trodde, för n~gon 
m~n:ld sed:l n, det skulle vara möjligt an n tillH~nd använda 
ca llet VE71R/PK för att va ra qrv 14/21 CW SSB omk rin g 

151-1 9z. QSL [i II J . R . Van Le ar, Uniccd Geophysical Corp" 
Box 116, Killilley Rd p , O .. Singapore 9. J o hn säger ln 
General Socharro de n 30 december 1967 underteck nade en 
tillst~nd fö r amatörradio, men sR sent so m i maj hade (en !. 
DX News-Shect) inga nya licenser utfärda ts :l" Dj:\karra, 
dock an :lnl,HÖ re r med äldre Jicenset tiJl3ts :lJlvända sina 
PK1-2-3-signaler. PK8-call urf;;:rd:l s JV Po li ce Dep :l rtment i 
B::mdoeng, men hur dena förh 3lbnde ses i Dja karta är inte 
bekant. De mi litär:.t myndi gheterna tillåter ej :lkrivjtet fr~n 
PK4 , Sum:l tra. 
PK8YGR, bl a 14/2 1 SSIl Ilz, qsl [iII P, O. Ilox S, Ilan
doeng , Indonesia . 

QSL~13yrR fö r PK- surioner anges i DX N ews-Shee t som P.O. 

Box 2127~ DjJkJftJ, jav:l, Ind ones ia. 

9N1BG, T e rr y ~ccrvände [iII England i jlmi, qsl vil VE40X. 

VU2DIA, qrr i apriUmaj, qsl [iII nya q[h : 13. S, H egde, 

J. P. W . S. St:ltion, Panjirm , Goa, Jndia . 
7ZJAB, Saudi Arabia (prefix!), 14/21 SSIl kvillStid, ny qsl

mgr :ir \V4Y DD. 

VSf,FX , bl a 2 1 CW 13., qsl via W2CTN. 

I-IL9KQ (K·IBAJ) qrv seda n 21 m aj, John kommer an köra 

3,5- 28 CW SSIl, särsk il[ under ccSter, qs l v ia W4YWX. 

4\V1 ADO, bl a 21 C W 09., qsl via H I39ADO . 


OCEANlEN 


KG6AQI stannar p~ Guam }'tterlig.Hc tV:l :l r, qslv;;J;:l l' :ir 
via \\7A0PQF ellc,' över KG6-byr~n, V;1r:lV den senaste är 
snabbast. Detta gäller Jven för Darrigadn AmHeur R;1dio 
Club KG6ALW, för vilken KG6AQI har loggar. 

QSL fö r 1967 från KC6IlW v ia Rev, H H anlin , 1131 NWI 

S[., Oklahoma City, Oklahaoma 73106 . 

KC6AO, Cl, CM och jC hör hemma p:i: Eastern C:\roline 
Is l, KC6AQ , IlY, CD. CK och CO p3 WeSte rn Caroline. 
Direkt qsl [iii K IEI3Y för dennes aktivi[C[ fr 3n KX6BQ i 
november och decem be r 1967. 
KH 6GLU (KP6A P-VR3DY) har tagit sig an qslande[ för 
tidig:He, Iluv:lrande och kommande kon takte r med VRJC, 
:llh givetvis Då v Jnli ~a villkor med s :\ e oc h TRCs . 
VK9C], qsl [i II VK4CJ. 
VK0AL (VK3UL) kommer ;'I[t V;1ra igång fr~n Amery iee 
she If omkring ett 31' med en SW:\1l 350 o,.h yttre VFO, hu
vudsokl igen p3 14 me n ocks3 21 oc h 28. Alla kontakter 
numreras löpande frh 1001 (?). upplyse r qslmgr VE6 APO. 
Dess:l numme r under1 ;i tt:lr checka ndet :lV l og~:lr n :l oc h bör 
uppges p3 :\11:\ qsl. Under tester görs uppch~lI i numre
ringen. Kort försedd a med S:l e oc h IR Cs bcsvaras genast 
direkt, övriga via b)'r~n. 
VK0IA p3 Ivla cQuarie Isl vill ha qsl via N Foxcrof[ 
V K3UO, 181 Victori:l Rd., N orrhcote, Victori;1 3070, Aus
tf:\lia. jämför QTC 6, som inne h31Jer en ridig:\re l1ppgift. 
9M2XX (ex -VS5JC) lämnar fj ii rran öSte rn i sepccmber, men 
komm er ;1n f; e till ;lt[ alb som fonfarn nde saknar ko rtet 
fdn VS5jC f31' de [[:.l. Dem det ve de rbö r kJn ordn a sin:l 
mell;1nll.~\':!ndcll vi:\ \\;5VA, vi lke n givetv is fordrar s a e och 
TRCs. 
ZK2AE vi ll gö r:l g:ilbnde an de n ihärd iga aktiviteten fr ån 
ZK2AU ;; 1' otillbörlj~, oc h lAE :ir säker p~ at[ h:ln är 
den en de :\mntörel1 p3 ön . 
KX6Gf, bl a 21300 SSI3 11-12z, qsl [iii W, C . Race , Box 
S5 15. 'APO San FrJnsisco, Ca l. 96;5,. 
VK4 ... Wi lli s Is l, dec hal' sagts a n VE3AE.I sb ll vara 
dä,· fr än minen av juni oc h 6 mån:\der framh. hu vud s:lk
li~e n Q" V p, SSIl . 

ex-VIUOY (ocks, K6CA AlK P6AP) har nu adress KH6GLU, 

Ed DeYoung, P. O. Box 762, KaunJk:\k:li , Mo lol<ai, H:l
\Vai i 96748. 

AMERIKA (Nord och Syd-) 

W A5 0CG är mg r för YNIFR med början 18 februl,.i 1965. 
Ex-ZDSHL har varit akti" som VP2AC, qs l handhas av 
" The DXpedi[i o n o f [he Mon[h", P O 130x 7388 . Newark, 
N .r 07107 , S,mm, adress [illhand,h ~ lIe r oc ks3 qsl för 
VP71lG från jan 1968. W134EFE ,r mgr fö r VP2DAJ g,llJnde 
från I febnuri oc h för VP2SG fr ån l mars, s " e och IRCs. 
\\7 A60KN sköter sj;;:lv qsbndet för si n :lktivitet som 
TI9AM i februari. 
WA5QK E , qslmgr för CX8DV. besvarar ~enlS[ kon so m 
kommer fö rsedda med s a e och IRCs, ö"r i~ 3 går i klump 
till byråerna t"å gånger per år (j.:muari och juli) . 
9Y4DS qsl v ia K9KlR, v il ken också måste sä nd;'\ kon utan 
IRC vi a byrån, 

En framkomlig v'~ till KC4USP, Palmer archip e lago , kan 

vnra 5130 Hillerest Drive, Clarence, N Y. 
De[ har framskymtat at[ PY0BLR p ~ SSIl sk ulle varit e n 
skojnre - påStåe ndet grundat på J[[ op!' PY4BlR s:\ des ej 
tala enge lskJ. Icke desto mindre :lnger m:ln i en blänkare 
i QST, fö re expedit ionen, frekvenser föl' både C\Y/ och 
SSB, 
VP5CB (K3N AU). vilken arbetar inom Coast Guard, sä gs 
piJnern en J:ingre tid s qrv från South C:.ticos med Swan 
350 oc h q\l :\d, synnerl igen omkring 28500-28550. 

W0NWX, President o f ARRL, kö r då oc'i, då so m VP2VL. 
HRIK AS, VEI ASJ oc h YV4QG a rbetar med pil ne r på en 
trip [iII Clipperron och HK0. 
8P6. .. Ytte rli gare n ~gra kombinationer me lhn ny:. och 
gamll ca ll , nämligen SP6AE (VP6AK), Al (V P6 AP), AU 
(VP6FD), BN (VP6LX) oc h CA (VP6UN ). Ad resserna oför 
;;:ndrade. 
QSLhagandc[ h os W40RT för KG4AA g:i1ler end,st qso 
under septcm ber och oktober 1965. 
QSLmgr för HK0BKW och BKX är WA6AHF för qso 
frå n IS dec 1967. Enlig[ OX3DM fisns dC[ å n l e ller ti o 
Jkti va OX3-st:\tioner. Prefi xen anvönds enligt följand e : 
OXJ [illhör da nskar eller grönländare, OX4 och OX5 [ill 
hör amerikan er. 
HK9GQ (p refix!). bl a 14 SSI3 04z, Ilill kommer an "ann a 
ynerligare ca en månad när dena löses och Iyss ll :lr efter 
Europa omkrin g 03 /04z, qsl [iII HK3GQ. 

PY0 ... So t Peter & Sa Pa ul R ocks, de oprs som tidigare 

v:l rit där planernr :l tt återvän da i september. 
YSIXEE. bl a 14/2 1 SSI3 21-01z, stannar i [v3 ,r, q sl via 

WB4130J. 

9Y4i\T, 21 CW 20z, qsl via KV4AM. 9Y4LP , 14 SSI3 20., 

q sl via VE3EUU. 9Y4VU qs l ska ll nu g3 vi, WA3EPI3. 

TG0AA. ridi ~are qtV från en industriutställn in g, qsl till 
P. O. Box 11 5, GU:l temala City, vilket lär rendera ti ll en 
specialqs l oc h diplom. 
4A4A, Rev illa Gigedo IsI, som de fl est:l intresserade troli
gen redan k:inner till, bl ev det in get utav med den expedj~ 
t jonen p g ;l :ln flonan, vilken skulle ombesörja tf;lnS
ponen, inte till ät f:lrryget at[ Hanna längre än 48 timm:lr. 
M:ln försöker nu :\n :.rrange ra med privat [ranspon och 
hopp:.ts göra reS::ln i oktobe r, troligen vid tide n för CQ 
WW DX Con[c" (ph one). 

EUROPA 

Enli g[ OY7ML g, lIe r den qslservice W2CTN ge r för 
OY6FRA endast qso fr~ n och med 30 nove mbe r 1967. 
fr:lnkrik e har börj;lt använd:l prefixet fo6 sed;ln Ill:.tn för

bruk:lt de tv~ s di\liga inom Fl. 

QSL från UAIKED s~ r fo rtbr:lnde utm;irkt vi;"! E Kren 

kel , RAEM, Chap ligin St. I- A, Moscow, men h av [3llmod 
eftersom Ern st får loggJr fr ån Franz Joscfs Land endast 
[re g~nger per ;r , IT5FR U qsl via J1ZlZ. 

Me ra Island, TF2WKP 14 SSB 20-22., E Daig re, Il ox 22, 

US N,,'al Command Sen, FPO New York 09571. TF2 W KR 

14 SSIl 23z, qsl via K2AQG. TF1WKW qsl [iII op r WA2PUA 

hemmlq[h . TF2WKX q sl via WAGIJG. 

Signalen HV.1 Sj ::ln\,änds periodvis p3 olika tfafiksi'in av 
pers oner med skämtl ynne. Den r~tte HV3SL vjlken :11' 
tämligen :lktiv enb:lft på SSB, qS!:lr sn:.tbbt vi:l WfilETJ. 
DL4LL (K0VMZ) planerar en troli g expediti o n [iii LX oc h 
PX i sommar, f" ågan ;;:1' nar och hur. 
GCJKAV, LMR, ONJ , UMX, WOW och 8HT p3 Guern· 
sey kör ö,,-e l'v:ig:l nde 14 SSB . 

EA6DG, BJ oc h BK sägs köra AM p3 21, huvl1dsakligen 

efter middJgstid. 

CT2 AA , opr Bill, SSIl p~ 3790, 14160 och 21305 om l<rin g 
OOz. 
CT2AR, 14 och 21 SSB ca 14z, qs l via WAn-"'lP. CT2AS 
qsl mgr :i l' K2AGZ , D A M:.tnn, 1 D':lI1iel Ln, Kinneion, 

N J 07405, men både logg:.ll' och qsl har var it försen;1de, 

pse s a e och TR Cs . 

G3SVK / P, Scilly IsI, Fred komme)' :\t[ v:\r:'! qrv 31 aug 
2 sept p3 al], band CWjSSI3 . 

GC ... G3SVK , G3TTN, G3KNZ oc h GW3LDH komme r 

an vara qrv fr5n S:lrk 28-31 juli, Alderne y 1-4 :.tU !!, 
Gu ernse y 5-6 aug, J e rsey 7-9 aug . CWjSSI3 all a banq.. 

QSL med s l c oc h JR C direkt [iii oprs hae mmaq [h, 

GC3SVK d ock vil G3TZZ. e lle r RSGIl- b)'dn. 

LA0AD & W0GT A/LA qsl via W lCTN, 

JW2BH qr[ 21 maj, qsy [iII J an Ml)'en i juni / juli . 

IZ6KDB , vy grv i vå"::ls, qsl vi:\ VE.1ACD. S :l e och TRCs 

MÄNADENS SKÄMTARE 

HVJSJ, se teXten O";1 n. 
8X8AA, vars "qslmgr VE2DRIJ inte vi ll kännas vid dena 
tämli ge n självkln ra påhin som fong!n sedan lJ 1n:.tj på 7 
och 14. 
ZA 7F, var vän lig besvära inte IJ qsl mgr DJ90R" eftersom 
givetvis även denna "ZA-stn" är en utslag de l'a di o;'IV 

intresser :\des missriktade skämtlynne. 

TA2U SA är oeksi ett f:llsJrium, där man ber om qsl via 

VE2EQ, men To m känner inte till Il ~got om denna Ha 

ti on. 


FEEDBACK 
VK0 IA, MacQuarie Is l , för vilken DX News·S hecc av de n 
4 jllni anger qsl via VK7ZKj, men vi undrar v:l rfö r (se 
texten ovan ). 
VPSCB (se ov an) Qsl via hem macllle[ K3NAU. 
XW8AX, Qsl mgr ska ll givetv is vara W6KTE (se QTC 6). 

SM5CVH 

217 

http:logg:.ll
http:hopp:.ts
http:tterlig.Hc


Denna månad är antalet tester ganska litet. I 
stället har vi SOP som pågh halva månaden och 
som brukar tindra sig gaJ1S'ka stort intresse. Årets 
regler är helt iilentiska med fjolårets. 

Som sig bör så här i semestertider har även 
MT tagit semester. Skulle Du emellertid få lång
samt någon ~öndagsffi'orgon går det ju bra att skri
va ihop ett bidrag till QTC. Postboxen har näm
ligen öppet hela sommaren. 

Ett brev 'från :SM4A'LK har fått mig att göra 
några reflektioner angående "s'kumm'a" detaljer i 
teseloggar. 4AI.JK påpekar i sitt brev att orsaken 
till att 'hans logg för MT 1 Foni saknas är den att 
'han ej deltagit i denna test och överhuvud taget 
inte varit QRV på 7 MHz den dagen. En titt i 
loggarn'a visar dook att 4CLU trots detta kört 
(eller trott sig ha kört) honom som sitt sista QSO 
oc'h fått nummer 5901 kl 0937. 

MT 2 Foni vann 5CBN genom att köra ett QSO 
mer än övriga 'deltagare. CBN uppger att han kört 
sitt QSO nr 18 med SK5AJ kl 0825 och fått 5901. 
SK5AJ har emellertid ej checkat in, ej sänt in 
någon logg och inte heller Ikört någon annan av 
deltagarna. Detta är väl i och för sig in te så märk
värdigt, men när man sedan tittar i förteckningen 
över SK-signaler ·och finner 'att CBN är en av de 
ansvariga för SK5AJ, kan man inte låta bli att 
tycka att det "osar katt", eller hur? 

Jag vill inte påstå att någon av "Lennartarna" 
gjOrt sig skyldig till fusk, men medge 'att det inte 
vore speciellt långsökt om jag trodde det. 

VarJör dra upp allt detta undrar kanske många? 
Ja, det är definitivt inte så att jag har någon lust 
att på något sätt smutskasta vare sig CLU eller 
CBN. Jag kunde ha tagit an'dra exempel. Nej. jag 
gör det enbart för att alla som deltager i dessa 
och andra tester skall oU klart för sig att då man 
kollar tesdoggar upptäcker man genast sådana 
här saker. Skul'le någon ha planer på att försöka sig 
på ,fusk, får han alltså Ihitta på en klyftigare va
riant om han vill att fusket skall passera obe
rnär-kt. Men jag hoppas och tror, att ingen går i 
så'dana tankar. 

När vi är inne på MT, så skulle vi göra en liten 
gallup. Det gäller tidpunkt för testerna . Fram 
t 'o m september är ju tiderna redan spikade, men 
i oktober torde det vara ·lämpligt att åter införa 
"vintCJtid". Frågan är då, 'hur dags skall testen 
gå? Detta måste vara spikat i QTC 8/9. Sänd där
för in dina synpunkter före den 5 augusti. Ju fler 
som skriver, desto lättare blir det att bestämma en 
tid 'Som passar flertalet ,deltagare. Därmed får vi 
också största möjliga deltagarantal och testen blir 
roligare. 

Som framgår av testrutan har WASM-testen i år 
flyttats till oktdber. Detta beror bl a på att vår 
reseledare SMnD anna,rs skulle bli totalt dränkt i 
tesdoggar eftersom SSA i år står som arrangör för 
SAC-testen som ju går i september. För resten tor
de det säkert räcka för oss som kör tester, med 

en så stor test som SAC under en och samma 
månad. Datum för W ASM-testen var då detta 
sk.revs ännu inte fastställd men kommer i QTC 
8/9. 

Du har väl lförresten inte glömt sända in logg 
för NFD? Om ·inte posten "sölat" med detta num
mer av QTC, bör Du fortfarande ha ett par dagar 
·på Dig. Pse, glöm inte att 'bifoga bilder! 

I nr 6 gavs ett halvt löfte om en presentation 
av vinnarna i "Bäst av Tio". Tyvärr har ingen av 
dem varit tillgängliga för en intervju. Deras res
pektive XYL har meddelat att 0CER 'befinner sig 
till sjöss till midsomma,r och 0KV är i England. 
Därför väntar vi även med att tala om vilka priser' 
de skall få. 

MT 2 Foni den 5 maj 1968 

1. SM5CBN 23 QSO 
2. SM0KV 22 
3. SM5CMP 22 
4. SL2ZI 21 
5. SM0CER 21 
6. SM7AAH 21 
7. ·SM0CHB 20 
8. SM5ARR 20 
9. SM3DKO 20 

10. &M0HL 20 
11. SM5CCT/3 20 
12. SL3ZZN 20 
13 . SM7CSN 20 
14. SM0DSG 18 
15. SM5CYI 17 
16. SM5UU 16 
17. SL0ZS 7 

Totalt deltog 26 stationer. 

0859.00 
0857.00' 
0858.00 
0856.00 
0859.00
0859.30 
0850.00 
0853.00 
0854.00 
0854.00 
0854 .15 
0854.25 
0856.00 
0855 .00 
0855 .00
0831.00 
0859.00

Följan'de loggar saknas: SM3WB, 3CWE, 3DZB, 
5AGZ, 5BTX, 5DEE, 5EAC, SM7ACR, SK5AJ. 

Masterstationens sändare behagade tyvärr lägga 
av mot slutet av resultatuppläsningen. Den visade 
sig vara i behov aven grundlig genomgång och 
uppsniffning som SM5KX åtog sig att utföra. Då 
detta läses är den förmodligen åter i luften . Tills 
dess .kör vi något lägre effekt med en FL-I00 B. 

Tyvärr blev SM2BYD felaktigt anklagad för att 
ej 'ha sänt in någon logg för MT 1 CW. Som Du 
väl redan själv räknat ut Hasse, skulle Du Stå på 
16:e plats efter SM0HL. Alla därefter flyttas alltså 
ned ett steg. 

SAC 

CW 14 - 15 sept. 

Foni 21 - 22 sept. 


Testrutan 
M3nad 
D.tum Tid i GMT Test V3gtyp Senaste regler QSO med 

Juli 
1-15 0000-2400 

20-21 0000-2359 

Aug. 
3- 4 1800-2400 

4 0700-0800 
10-11 0000-2400 

18 0700-0800 
24-25 1000-1600 

Sept. 
1 0700-0800 

7- 8 0000-2400 
14-15 1500-1800 
21-22 1500-1800 

29 0700-0800 

Okt. 

5- 6 1000-1000 
12-13 1000-1000 
12-13 

13 
19-20 

20 
26-27 
26-27 

SOP 
Colombia Contest 

YO DX Contest 
Månadstest nr 4 
WAEDC 
Månadstest nr 4 
All Asian DX Contest 

Månadstes t nr 5 
WAEDC 
SAC 
SAC 
Månadstest nr 5 

\'{fASM-testen 
WADM-testen 
VK/ZL/Oceania DX Con test 
VK/ZL!Oceania DX Con test 
RSGB 28 MHz Contest 
Månadstest nr 6 
Boy SCOUtS Jamboree 
Månadstest nr 6 
CQ WW DX Phone Contest 
RSGB 7 MHz Contest 

WPX, W AZ och SSB-DX 
Från Waggeryds DX-Club har kommit en lista 

över de skandinaver som under första kvartalet 
1968 fått sina ansökningar om ovanstående diplom 
godkända. 

WPX Mixed 
WPX SSB 
WPX CW 
SSB-DX 

WAZ Mixed 

WAZ CW 
WAZ SSB 

SM5AD, SM5CAK 
SM5EAC 
SMlDQC 
SM7CSN, SM6CAS, SM5EAC, 
SM5AD 
SM5BFJ, SM7A5A , SM5CAK. 
LA9H~ SM7CFR, SM2COP 
SM7BHH, SM7CXH 
SM6VR, OH0NI 

Man påpekar att det för SSB-DX och WAZ SSB 
är absolut nödvändigt att det på QSLen framgår 
Ht QSOet gäller two-way SSB. DessutOm att de 
som vill ha formulär för diplomansökningar för 
WPX, WAZ och SSB-DX ~kall sända in 90 öre i 
frimär.ken. OBS! ej påklistrat p'å kuvert eftersom 
Waggeryds DX-Club använder egna kuvert och 
formulären ej går ned i vanliga småku vert. 

Ovanstående diplom utges alla av den amerikan
ska "CQ Magazine" och Waggeryd DX-Cub har 
hand om granskningen a v ansökningar för des
sa diplom för sökande i Skandinavien. Deras adress 
är: Waggeryds DX-Club, Box 24, 56012 WAGGE
RYD. 

CW/Foni 
CW/Foni 

CW 
foni 
CW 
CW 
CW 

foni 
foni 
CW 
foni 
CW 

CW/Foni 
CW 
foni 
CW 
foni 
foni 
CW/Foni 
CW 
foni 

67 :6/152 Ostersjöländer 
68 :6/183 WW men HK 

ger 5 p. 

67:7/176 YO-sms 
68:6/182 SK/SL/SM 
67 :4/154 Utom europa 
68 :6/182 SK/SL/SM 
67 :4/158 Asien 

68 :6/182 SK/S L/S M 
67 :4/154 Utom Europa 
Detta nummer UtOm-
Detta nummer skandinavien 
68 :6/182 SK/SL/SM 

kommer SK/SL!SM 
67:8-9/195 DM-Stns 
67:8-9/195 VK/ZL! 
67 :8-9/195 Oceania 
konllner 
68 :6/182 SK/SL/SM 
kommer WW 
68 :6/182 SK/SL!SM 
kommer WW 
kommer 

Jugoslaviska diplom 
YUIAG som är Diplom manager i den jugo

slaviska föreningen SR], meddelar att fr o m 1968 
behöver sökande för diplomen W A YUR, W
YU-R-VHF och H-YU-R-VHF ej sända med QSL 
som bevis på att de erforderliga kontakterna upp
nåtts. Det räcker nu med en föneckning med 
loggu tdrag som skall vara ~ranskat aven radio
klubb eller av två licensierade amatörer. En så
dan lista kallas i dipomregler ofta "GCR-list". 
GCR betyder "General Certification Rule". Na
turligtvis måste man 'fortfarande sända med erfor
derligt anral IRC för resp. diplom. Adressen är: 
Award Manager YUIAG, P. O. Box 324, Beograd, 
Yugosla via. 

W-SM-C 

Det klagas i utlandet på att SM-stns är dåliga 
QSLare? Då intresset för diplomet W-SM-C 
,ir stort kan meddelas att SM3BNV och SM50Q 
är de enda svenskar som klarat klass 1 (100 sven
ska städer). DLlIP, OZ2NU och OK3KAG är de 
övriga som klarat den " magiska" gränsen, medde
lar ~M3-3104. TACK för det Sven, och hoppas 
intresset nu Mir ännu större för detta fina diplom. 
Själv har jag en bra bit kvar till klass l. 
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Diplornrapporl 
SSA Diplom-manager SM7ACB meddelar att 

följande ansökningar om utländska diplom har 
passerat honom under första kvartalet 1968: 

AC15Z 
ATD 
BeRTA 
DUF-l 
DUF-2 
DUF-4 
WAC 

WBC 

SM5FC 
SM7SX 
SM3C]D, SM7CSN 
SM5DRW 
'SM5FC 
SM7CSN 
SM7CCU, SM0CER, SL2ZI, 
SM1BT, SMlDBD 
SM7CSN, SM5DRW 

TACK Gillis! För intresserade bör vi kanske 
redogöra för förfaringssättet då man önskar sän
da en diplomansökan via SSA Diplom-manager. 
SSA har bemyndigats att granska ansökningar för 
ett iflertal utländska diplom. (Brukar anges i reg
lerna med orden QSL 'behöver ej medsändas men 
en förteokning över konta'kterna, under~kriven 
av 2 Hams eller en officiell radioklub:b som in
tygar att sö!kanden 'har alla de åberopade QSLen 
i sin ägo, skall företes .) För varje ansö'kan som 
SSA förmedlar utgår förutom eventuell avgi.ft för 

själva diplomet, en expeditionsavgift av 3:- kro
nor 'för att i någon m~n täcka SSAs utgifter. 
Expeditionsavgiften skall inbetalas på postgiro 
52277 samtidigt som ansökan insän·des. Glöm 
inte att på talongen ange vad pengarna avser. 
T.ex. "Expavg. diplom WAC för SM5XYZ" 

Fötdelen med detta förfaringssätt är att man 
slipper sända värdefulla QSL till något avlägset 
land där postgången kan vara dålig och risken 
för att korten skall försvinna mycket stor. Dess
utom slipper man utlandspono för hela QSL
bun ten. 

YO DX Contest 1967 

1. SM4CLU 15.620 p. 4. SM2RI 2.496 p 
2. SM5PS 4.200 p 5. SM0CER 1.596 P 
3. SM7CKZ 2.760 p 

Internationell segrare blev Y07DZ med 42.984 
p och tvåa brev UP2KBC med 16.500 p. 

Bästa LA 'blev LA7TH med 5.984 p, bästa OH 
blev OH3VF med 728 p och bästa 02 blev 
OZ4DX med 3.416 p. 

Detta har den alltid vaksamme SM50Q upp
snapDar. Tack .för 'bidraget Gus! 

Arets test går 3-4 augusti med samma regler 
som ifjol. Aven deadline datum för loggarna är 
det samma. Se QTC 7/67. 

~AC J06S 
Regler för skandinaver. 

Tider: CW - Lördagen den 14 september kl 
1500 GMT till sön'dagen den 15 september kl 1800 
GMT. 
Foni - Lördagen den 21 september kl 1500 
GMT till söndagen den 22 september kl 1800 
GMT. 

Anrop: Skandinaver sän'der CQ TEST på CW 
och CQ CONTEST på Foni. Icke-skandinaver 
sänder CQ SAC på CW och CQ Scandinavia på 
Foni. 

Band: 3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz 
Testmeddelande: Under varje tävlings-QSO ut

växlas RS/RST + 3 siHrigt löpande nummer med 
början .vid 001. På Foni alltså 59001 och på CW 
599001. 

Klassindelning: a) Single Operator och :b) Mul
tioperaror. Kluhbstationer och militära stationer 
räknas allri'd till Mulri-operatorklassen även om 
så'dan station under tävlingen betjänas aven enda 
operator. Mulri'operatorstationer får köra på -flera 
band samtidigt un'der förutsättning an ,den sän
da siffergruppens nummer flyter i .kronologisk 
ordning. 

Poängberäkning: Tre poäng erhålles för varje 
fullständigt genomfört QSO med utomeuropeisk 
station och två poäng för varje fullständigt ge
nomfört QSO med europeisk station. QSO med 
skandinaviska stationer ger ej poäng. Under SAC 
räknas ',följande prefix som skandinaviska även om 
alla geografiskt ej tillhöra skandinavien: LA, JW, 
JX, OH, OH0, 02, OX, OY, SM, SL och SK. 

-En och samma station får en,dast 'konta'ktas en 
gång per band och week-end. Endast CW-CW 
oc'h Foni-Foni QSO godkännas. 

Multiplier: En multiplier av ett (1) .för varje 
kontaktat lan'd per band. 

Slutpoäng: Summan av alla QSO-poäng multi
pliceras med summan av "Iandsmultipliern" från 
alla band . 

Diplom: Minrst sex av de bästa deltagarna i vaT· 
je skandinaviskt land, för varje klass CW och 
Foni, e,r'håller SAC-diplom. 

Landskamp: För varje skandinaviskt land sam
manräknas deltagarnas slutpoäng på CW och Fo
ni. Det land som rfår 'högsta sammanlagda po'äng
summan erhåHer SCANDINAVIAN CUP för ett 
år. 

Testloggar: Tesdoggarna skall innehålla följande 
uppgifter: Datum, GMT, kontaktad station, sänd 
och mottagen siffergrupp, notering för varje nytt 
land (muJtiplier). Separata Joggblad för varje band 
skall användas. På särskilt blad skall göras en 
sammanstärJJning av poäng, multiplier per band 
samt beräknad slutpoäng. Loggen skall uppta'ga 
stationen~ anropssignal, deltagarens namn och ad
ress. Loggarna skall insändas senast den 15 okto
ber 1968 under adress: SSA tävlingsledare SM7ID, 
Karl O. Friden, Valhall, 262 00 ANGELHOLM. 
Varje logg skall innehålla en skrift'lig signerad 
försäkran att deltagandet 'skett i enli~~ed 
SAC-reglerna och god sportmannaanda. 

An dring i dessa regler kan endast ske efter 
underhandlingar mellan EDR, NRRL, SRAL och 
SSA. 

Angelholm den 28 maj 1968 

Karl O Friden, SM7ID 
SSA tävlingsledare 

Worked Brazilian Regions 

Utdelas rför QSO med PY-stationer. Sökande 
Europa skall samla 80 poäng enligt följande: 

PYl ger 1 poäng PY2 ger 2 poänf; 
PY3 " 3 PY4 4 
PY5 " 5 PY6 6 
PY7 " 7 PY8 " 8 
PY9 "9,, PY0 " 0 
Vissa PY-CHCare ger 10 poäng. 

Ansökan skal! besrå av loggurdrag som skall 
undertecknas av två andra Hams som intygar 
dess riktighet. Inga restriktioner beträffande da
tum. Ansökan shll åtföljas av 5 IRC och sändes 
till. Helio Carlota, PY2DBU, P. O. Box 92, MO
COCA, Estado Sao Paulo, Brazil. 

7tb W W Centenniai R TTY Con test 

Europaresultat: 

DLlVR 97.101 IlLCL 9.768 
ON4BX 82.576 SM7AZI 7.391 
UA1KBW 63 .320 F3PI 6.084 
DJ62B 41.836 DL5PQ 4.142 
HB9P 22.403 El6D 1.416 
liKET 20.408 PA0LBN 1.224 
IS1KG 18.944 SM5BJU 1.133 
0260X ' 17.732 LX2BQ 1.024 
G6JF 14.414 G3IYG 960 
UQ2AB 13.398 LA4KF 456 
SV0WL 12.555 OZ60B 200 
DJ9BXA 12.411 

~......~......~.. ~......~..... 

TVI Bel Hi-Fil 

Erland Belrup SM7COS 
Per Tolvas väg 8 
240 21 LöDDEKöPINGE 

Skyll inte på amatörerna-skyll på tillverkarna. 
(Underförstått: ... av radio, TV, hi-fi) 

Denna bestickan'de rubrik såg jag första gången 
i 'den spanska URE-tidningen, vilkens jan.nr. 1968 
ägnar 3 1/3 sidor åt översättning och återgi'vande 
av iJlustrationen i ett av K6BX utgiven "protec
tion sheet», som USA-amatörerna alltså vid stör
ningsfaJl, där »skulden » uppenbarligen ligger hos 
den stördes apparat, rkan sätta i händerna på den 
s.ok. förfördelade. Här ,framgår bl.a. vad gäHer 
TVI, att W-hamsen kan stödja sig på en besräm
melse, tillkommen i juli 1958, enligt vilrken en 
lång rad TV-tillverkare (uppräknade med adresser 
och alJr) måste vid behov förse störda TV-ap
parater, tillverkade efter denna tid, med ett Drake 
högpassfilter. Formulär ,för erhållande av sådant 
finns uppställt. Vidare finns i detta »protection 
sheet» avskri.ft aven bulletin till Ra'dio-TV-Hi-Fi
service-tekniker ·från Federal Communications 
Commission, 'där 'man 'med 'schema och text visar, 
hur HF-likriktning i LF.Jförstärkare elimineras. 
Detta »protection sheet» kan erhållas Ifrån K6BX 
för 1 cent per styck plus frimärkt, själva'dresserat 
retur'kuvert. 

Jag har själv fått uppleva, hur grannrelatio
nerna och sändningsmöjligheterna i nu nämnd 
ordning går åt skogen och på varje nytt QTH, 
trots vidtagande av varje tänkbar I1tgärd på sän
darsidan. Vore det inre på tiden att göra renr 
hus med den gamla uppfattningen, 'att all TVI 
t.ex. beror på amatörens övertoner och bristande 
skärmning? Utan att därför utesluta nyssnämnda 
möjlighet - skulle man inre kunna vända blic

ke:1 mot h:-fi-tillverkarna, som låter långa led
nin~ ar gå d! oskärC'ude rör- eller transiswrför
stärkare med hög förstärkning utan minsta 
skyddskondensawr? Eller till TV-tillverkare och 
handlare, som ö vci't)'gar kunden om, att hans 
märkc är så 'bra, att apparaten ger utmärkt bild 
med cn rörbit på vinden även på DX-avstånd 
(sett ur TV-synpunkt)? Nog är väl den princip 
sund som säger, att var och en får ta konsekven
serna av de fel och underlåtenhetssynder, som 
han givit upphov till? 

Den fortgående urbaniseringen gör snabbt 
ovannämnda problem mer och mer akut. Mas
sor av amatörer är helt eller delvis QRT av an
ledningar, som tekniskt och ekonomisrkt är löjligt 
en'kla. Ingen ikan egentligen slå bort detta prob
lem, eftersom inget säger, att någon inte flyttar 
in i hans lägenhet med undermålig och oskyddad 
apparatur. Jag har själv en gång ,frestats att med 
ett ra·skt grepp i plånboken lösa de 'kringboendes 
antennfrågor, och TVIn försvann genast, men fler 
och fler krjngboende skaffade TV med »rörbit 
på vinden», och så försvann QRVn och efter
träddes av QRT i alla fall. 

Vad bör ,då göras? Jo, SSA bör ta konrakt med 
de större radio-TV-hi-fi-tillvenkarna och förhand
la om, hur man skall lösa problemen. Ett »protec
tion siheet» liknande det inledningsvis nämnda, 
men för svens'ka förhållanden, gärna med en kort 
presentation av hamrörelsen, bör framställas ooh 
säljas till behövande amatörer. Där hör odkså de 
firmor, som gått med på reglering av störnings
fall som i USA, uppräknas, vilket givetvis skulle 
ge dem en viss reklam. Helst borde det dock 
lagstiftas (problemet är ju inre enbart amatörer
na's) på sätt som i USA - förutsättningarna är ju 
desamma, om inte värre här, då vara TV-kanaler 
ju börjar tidigare i frekvens än deras. J ag mllste 
sä.ga som flickan i schlagern: »Gör någonting, gör 
någonting nu». 
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KIYBBNYlf 

Svårigheten att få tag i en lämplig lokal har 

alltid varit och är ·fortfarande fö r många klubbar 
ett stort problem. Utan en lämplig plars där möj
ligheter finns att sätta upp antenner, köra klubb
stationen och samlas till mÖten minskar aktivite
ten successivt för att slutligen helt dö ut. Efter 
några år upptas kanske klubbarbetet på nytt, men 
har lokalfrågan inte lösts, har klubben ingen fram
tid. 

Det finns orter, där kontakten mellan ortens 
radioklubb och myndigheter är de bästa tänkbara, 
men tyvärr finns också rena motsatsen. Detta för
hållande måste ändras! 

Härm ed infordras offert på lösning av ovan
stående problem. Redogörelse ,för den egna klub
bens samarbete med de lokala myndigheterna räk
nas som offert . Offerttiden utgår den 5 september 
1968. Resultatet kommer att publiceras i Klubb
nytt . 

Som syntes fanns i QTC nr 6 en massa bilder i 
Klubbnytt. Gör man en jämförelse mellan spal ter

---~,~ 

C~e ~jg ~ea,. Meeting 

Den 6-7 juli är det dags för årets Björnmöte 
på Tossebergsklätten, 17 km norr om Sunne på 
västra stranden av sjön Ovre Fryken. 

Programmet blir ungefär som vanligt, radio
snack och körning. På lördagskvällen in tages en 
liten the-suDe med någon form av underhållning. 
Alla band skall köras. 2 m QRG blir 144,20 MHz. 
T vå utställare har aviserat sitt intresse, fler är väl
komna. 

Anmälan till mötet behövs egentligen inte, men 
tala gärna om ifall Du kommer. Vill Du ha rllm 
gå r det bra, men då måste Du bes tälla i god tid. 
Det går bra att skriva eller ringa t ill: 

SM4CYY Göran Johansson, Skogsg. 11, 66400 
GRUMS, tel 0555-103 13 eller 

SM4AYD Per Rudström, 68019 BJi\.LVERUD, 
tel 0565-91008. 

OBS! Vi har ny signal f o m i år - SK4BM. 
SM4CYY 

0:E DISTRIKTET 

Sveriges Radio's Sändaramatörklubb 
Kontaktman: SM5RN Derek Gough, Fäbodvägen 
30, 14201 Trångsund, tel 08-7641084 

Kl ubben bildades först i september 1967, men 
hade då endast några a·ktiva medlemmar, som för 
det mesta träffades hemma hos varandra, och det 
var först i januari som klubben verkligen ut veck
lades till att omfatta de ca 30 medlemmar som 
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na i QTC nr 5 och 6, 'behöver man inte fundera 
länge på frågan "bilder eller icke bilder". 

Alltså, gör en massa djupdykningar i en massa 
fotoalbum odh sänd en massa ,bilder till QTC före
ställande en massa klubblokaler och en massa folk. 
Egentligen får bilderna föreställa vad som helst 
nästan. Gör till vana att fotografera på Era olika 
evenemang, framkalla och kopiera snabb t, sänd re
sultatet till QTC och glöm inte bildtexterna. 

Bilderna herfås så snart möjlighet finnes 
dock skall uppmärksammas, att Joton föreställande 
YL endast återfås mot telefonnummer. 

Ca 35 % av hittills presente rade klubbar håller 
sig med någon form av tidsk rift. Jag kan i för
troende tala om, att QTC-redaktionen inte har 
något emot att få exv SRJ-bladet, QRZ (båda 
två) , Resonans, CQ-DX, DX-Posten, Qn, 807:an, 
QRO och QTX i Box 52, 72104 Vi\.STERÄS 1 
vid varje tidskrifts resp utgivningstillfälle. För att 
inte tala om vad glada vi skulle bli över att få 
distriktstidningar och -blad. Vi kan redan glädja 
oss åt SvJF Radioblad och SM4-nytt. Tack för 
den goda början! 

den för närvarande har. Klubben blev tilld elad 
stationssignalen SK0AC, och medlemmarna träffas 
en gång i månaden. 

Klubben har till syfte att aktivera de bland 
Sveriges Radios anställda som innehar amatör
radiocertifikat eller radiotelegrafistcertifikat eller 
andra som har tele~.'·afikunskaper, samt att hj älpa 
and ra radiointresserade att inhämta de kunskaper 
som fordras för amatörradiocertifikatet. Klubben 
planerar en kurs i telegrafi som skall börja i höst . 

Kontakt ha r tagits med bl a BBCs amatör radio
1:lubbar, "Aeriai Radio Groups". 

i\.n nu har inte klubben haft råd att inköpa en 
egen st ~. tion , men medlemmarna har ställt sina 
egna stationer till ·förfogande på möteskvä llar och 
en del QSOn ihar körts med klubbens signal. En 
fast klubblokal inom Sveriges Radios område är 
också ett a v de öns'kemål som medlemmarna hop
PlS ska bli uppfyllt inom en snar ,framtid. 

73 de Derek Gough, SM5RN 

Mälardalens Radiosällskap, MRS 
Kontaktman (amatörradio) : SM5DFM Rune Ed
berg. Fredmansgatan 9, 11626 Stockholm, tel 08
4425 74 
Klubblokalens gatuadress: IOGT: R~dmansg 31, 
rum 128, StOckholm. 
Ordinarie möten: Måndagar kl 2000 
Medlemsantal: 60 

MRS ,ä r en klubb huvudsakligen för rundradio
SWLs, bildad 1962. Under året har vi i samarbete 
med IOGT haft en nybörjarkurs i tele!!.rafi och 
ett hal vdussin rävsaxa r har byggts. 

2:A DISTRIKTET 

Föreningen Umeå Radioamatörer, FURA 
Kontaktman: S'M2BJS Bertil An'dersso n, Gene
ralsgatan 10, 90233 Umeå, tel 090-11 5446 
Klubblokalens gatuadress: Centralgården, SkoIga
tan 31, Umeå 
Ordinarie mören: Tisdagar kl 1900 
Medlemsantal: ca 35 

Verksamhet: Först och främst att ordna klubb
lokal , ny station, kursverksamhet och ekonomi. 
När detta har ordnats, kan vi med större intensi
tet ägna oss åt månatliga presentationer av någor 
intressant ämne som exv rävjakt (ca 15 saxar 
finns), VHF, tester m m. 

PRESSTOPP! De svåra lokalproblemen har på 
ett utOmordentligt glädjande sätt lösts. Vi har fått 
en stor och ljus lokal i en nybyggd ungdomsgå rd 
(se bilden nedan). Adressen till lokalen är: Marie
hemsgården, Mariehemsvägen 7, Umeå . Ovanstå
ende klubblokaladress, Centralgården o s v, gäller 
alltså inte. 

Naturligtvis förestä.ller ovanstående bild inte 
FURAs nya klubblokal. I stället förtäljer SM2BJS 
att några FURA-medlemmar de senaste somrarna 
har g jOrt utflykter till Västerbottens fjällvärld 
(Hemavan). Kojan på bilden ligger 800 m ö h och 
utgjo.rde QTH för 2-metersstationen vid förra 
sommarens besök . Resultatet blev QSO med Umeå 
(40 mil) och signalrapport frh OZ-land. 

3:E DISTRIKTET 

Swedish Railway Radio Club, SRRC 
Kontaktman: SM3WB Sven Granberg, Kungsbäcks
vägen 29, 80228 Gäv le, tel 026-184913 
Mötestider och fq: Varje söndag kl 0730-0830 på 
7095 Hz 
Medlemsantal: 55 (medlemskap kan erhållas av 
"järnvägare" eller deras barn intill dessa fyllt 21 
år) 
Klubbtidning: SVJF Radioblad . Utkommer 6 ggrl 
år 
Diplom: "The SvJF Award", d är det gäller för 
skandinaver att ha haft förbindelse med fem sven
ska järnvägsamatörer efter den 1.1.64. Pris: 3 kr 
i .frimärken eller 5 IRe. 

"Rapid Call-book" över kända järnvägsamatörer 
hela världen kan erhållas från -WE. 

~M\lmos 
SÄlf\lli. I1tITU!l.~ 

~~ 

Karlstads Sändaramatörers shack på utställningen. 
4CLU i opera ting pose, medan 4JS vilar halsen. 

SRRC uppträder emellanåt med signal av typen 
SKsRRC, Rail-Road-Club. 

4:E DISTRIKTET 

Utställning i SM4/Karlstads Sändareamatörer 

KSA deltOg med signalen SK4AV/4 under tiden 
15-30 maj i en utställning som ordnats m a a 
Karlstads utnämning till Årets oStad. KSA hade den 
end a " Ievande" mon tern, och den hölls vid Ii v 
både då UtStällningen var öppen för allmänheten 
på kvällstid och då skolklasser besökte den på da
garna. Bland de roligaste PR-qso ona kan nämnas 
G3GJW Ingemar, svenskättling i London samt 
9K2BG Kurr och 9K2BJ Lars, båda LME-sve nskar 
i Kuwait . De båda sistnämnda kördes av 4CLU 
inför besökande skolklasser. Gissa om det va r po
pulärt! 

Ett 40-tal besökare anmälde sitt intresse att 
komma med på en träff för vida re ham-informa
tlon. 

Et[ hjärtliga tack till alla som med uppoffring 
av fridagar och lunchpauser hjälpt till att göra 
utställningen till vad den blev. Ett alldeles sär
skilt tack vill vi rikta till Lundkvist & Knape 
Reklam AB, som inte bara hjälpt oss med skärmar 
och texter till utsrällningen, utan också tryckt upp 
en jät[eupplaga Björnrnötesaffischer - allt utan 
belastning av klubbens ekonomi. 

SM4CYY 

SM4-meeting i Orebro 

Söndagen den 28 april samlades ett trettiotal 
SM4-or samt några gäster till vårens SM4-meeting 
på Frimurareiogen i örebro. 

Dagen inleddes med sedvanliga möresförhand
lingar, vilka leddes av DL4, SM4KL. Olika aktivi
teter inom distriktet diskuterades ingå ende. Det 
beslöts bl a at[ höstens möte skall äga rum i Karl
stad. 

Efter mötesförhandlingarna intOgs lunch på Fri
murarelogen. 

Som avslutning på dagen höll SM0KV ett in
tressant föredrag om moderna mottagare och be
rättade bl a om jämförande prov av olika motta
garmärken. 

SM4CTF 

223 



•• 

Sveriges Kristna Sändareamatörer, SKSA 

Kontaktman: SM4CLU Lennart Lönnqvist, Herr
gårdsg. 7 B, 652 24 Karlstad, tel 054-838 63 

SKSA vi ll samla Sveriges kristna sändareamatö
rer till gemenskap inom och utOm amatörbanden 
för att uppmana till en kristen gemenskap, som 
bl a tar sig uttryck i den kristna etiken. SKSA 
menar att amatörradio, genom att den skapar 
personliga kontakter på det nationella och inter
nationella planet, stärker och förd ju par kontakten 
mellan kristna, oavsett kyrkotillhörighet, ras, na
tionalitet, tid och avstånd. 

73 de SM4CLU 

S:E DISTRIKTET 

Mjölby Radioklubb, MRK 

Kontaktman: SMSCBN Lennart Hillar, Jerikodals
gatan 17, 59500 Mjölby, tel 0142-14891 
Ordinarie möten: Vid behov, tid och lust 

Klubbens ändamål är att utgöra en sammanslut
ning av radioamatörer i Mjöl-by med om nejd och 
verka -för ökade tekniska kunskaper och god tra
fikkultur. 

Medlemsskap kan erhållas genom förord av 
medlem, och beslutas av styrelsen. 

Studsviks Sändareamatörer 

Kontaktman: SMSTK Kurt Franzen, Box 13, 
15013 Trosa 
Medlemsantal: 9 

Klubbens enda syfte är drift och underhåll av 
den fasta klubbstationen, belägen i ett skogsparti 
på en kulle 40 m ö h (inom AB AtOmenergis an
läggning) . En SWAN 350 utlånas till medlemmar
na ·för en mindre veckoavgift . För övriga "ham 
events" svarar Nyköpings Radio Amatörer. 

Haninge Radio Club, HRC 

Kontaktman: SMSCCH Wolf Kiihn. Äkervägen 5, 
13700 Västerhaninge, tel 0750-227 31 
Klubblokalens gatuadress: Svartbäckens skola, 
Vendelsö 
Ordinarie möten: ca varannan månad 
Medlemsan tal: 30 

SM7]P i samspdik med SM4GL (till höger), där ett 
tidigare möte i Nässjö diskuterades. 

.. Hej Hasse, tnX Itr. Betr. 'klubben, så är den ny
bildad och fungerar t v som »Drive-in»-klubb där 
medlemmarna tar med sig sin egen station eller 
använder SAIOs Swan 350. Vi har dock kört ca 
250 QSOn till dags datO. QSL-crd finns ännu ej, 
men kommer. Hoppas på anslag från kommunen 
för lite antenner, QSL, m m. 

Vi träfifas t v lite inlformc!lt då och då samt efter 
kallelse ca varannan månad. Nya medlemmar inom 
Haningedistriktet hälsas vä lkomna. Ärsavgiften är 
så låg som 5:-. 

73 de Wolf -SCCH» 

6:E DISTRIKTET 

Hisingens Radioklubb, HRK 

Kontaktman:. SM6CKS Sture Gustafsson, Klar
vädersgatan 13, 41739 Göteborg 
Klubblokalens adress: Delsjöreservatet, Göteborg 
Medlemsan tal: 12 

Verksamheten ,består i att höja aktiviteten hos 
passiva SM6-or i Göteborg. 

7:E DISTRIKTET 

SM7-möte 

Söndagen den 26/5 höll SM7 :orna sitt traditio
nella möte . ,Denna gång va r det förlagt t ill Nässjö 
och det vackert belägna .fri luftsområdet vid Löv
hu lt . Ett 70-tal amatörer hade hörsammat kallelsen 
och ca 15 damer hevistade även mötet. 

Det hela inleddes med rävjakt där sju sportiga 
amatörer Ställde upp. Efter tappert kämpande ute 

markerna blev resultatlistan följande: 
1) 7AJZ 2) 7CAC, 3) 7DCT 4) 7C]C 
5) 7LB 6) 7QY 7) 7BYP 
När därefter alla hälsat på alla och de sedvan

liga små stationsproblemen ventilerats, samlades 
man till diskussion under 5SAs ordf. SM4GLs 
ledning. Dessförinnan hade DL informerat om 
aktuella problem inom SSA och distriktet. 

Bland utställningsmaterialet tilldrog sig protO
typen till ett svensktillverkat linjärt slutsteg stOrt 
intresse. Det beräknas komma Ut i mal"knaden till 
sensommaren och till allas glädje var priset an
märkningsvärt lågt. 

Sedan lunch avätits började de mest långväga 
att dra sig hemåt efter en v·äl förrättad dag hos 
"The Highlanders" i Nässjö. 

DLl/SM7BKZ 

Med nedanstående lilla dialog avslutas Klubbny tt 
.för denna gång, 73! 

"Min sändare är den absolut bästa på jorden". 
" Ja, det kan jag tänka mig, för i luften är den 

inte mycket värd". 
SMSCYM 

~~~,~ 

NYA SK-SIGNALER An sva riga 

SK6BH Strömstads Amatörradiok lubb SM6CVZ SM6CIX 
SKIBL Gotlands Radioamatörklubb SMICNM SMICIO 
SK4BM Karlstads Sändarcamarörcr SM4KL 5M4DLT 
SK5BN Norrköpings Radioklubb 
SK2BS Baldcrsskolan, Skcllcfrd 

SM5\\7V 
SM2DQS 

SM5CUV 
SM2BH 

~ä"iakt 

Torbjörn Jansson SMSBZR 
Plåtslagarvägen 6 
161 46 BROMMA 

~iivjakf under 

(!jJferJjöveckan 
Radioklubben i DDR anordnar i samband med 

1968 års Ostersjövec'ka en internatione ll rävjakt. 
Till denna rävjakt är lag från 11 länder inbjudna. 
Från DDR deltar rävjaktslandslaget. 

Vi tillåter oss att till denna rävjakt inbjuda ett 
lag från Er ·förening, bestående aven delegations
Iedare, en lagledare och fyra jägare. Vi svarar för 
de kostnader som uppstår i samband med uppe
hället. 

Den internationella rävjakten äger rum i 
Rostocl~ under tiden 5-10 juli. Programmet ser 
Ut på följande sätt: 

5 juli: Ankomst 
6 juli: Träning 
7 juli: Invigning av Ostersjöveckan 
18 juli: RäV'jak t, 80-metersbandet 
9 juli: Rävjakt, 2-metersbandet; segerceremoni 

10 juli: Avresa 

Vi vore myckct tacksamma, om Ni ville med
dela oss före den 15 juni om något lag från Er 
förening kommer att delta i rä vja·kten. Dessutom 
är vi intresserade av när och hur Ni t,änker resa. 

73 de Damm, DM2AWO 
Ordf. iDORs Radioklubb 

I förra QTC fanns förslag till regler .för NM 
och SM. Försla:gctär till stOr de l resu'ltat av 'dis
kussion mellan LA9]J och SMSBZR. Det är me
ningen, att NM-reglerna skal! upp t·ill diskussion 
på ett nordiskt amatörradiomöte i Sandefjord i 
början på augusti i år . Av den anledningen vi ll 
BZR ha alla kommentarer tiN .förslaget före den 

31 juli ,i år. 
På någon punkt i förslaget förekom vissa oklar

heter. 
Rävarnas sändn ;ngstext: Räv nr 1 sänder konti
nuerli gt under sitt två minuterspass "MOE
MOE . . ...". Anropssignal i början och slutet av 
passet. R äv 2 sänder "MOIMOl ...", räv 3 
"MOSMOS ...", räv 4 "MOHMOH ..." och räv 
5 "MOSMOS ...". Antalet prickar mellan varje 
MO anger alltså rävens nummer. Detta för att 
underlätta för icke telegrafikunn iga. Dessutom 
får man väldigt ,ofta information om, vi lken räv 
som sänder. Denna typ ov sii.nd"in"stext har an
vänts många ,1r, i varje fall i Stockholm. 

Ett par avvi-kelser från hävdvunna SM-regler: 
Vid SM , skall nattetappens resultat avgöra vi·d 
lika tid. 'Nattjakt bör anses sdrare än dagjakt. 
Juniorgränsen är flyttad ti ll 20 år. 20 och 35 år 
är gräns för juniorer resp, oldboys i de svenska 
orienteringsreglerna. Eventuellt bör gränsen dras 
den 1 januari tävlingsåret . 

En oklarhet där v i v·m ha synpunkter: 
En deltagare i ett SM ställer upp i båda etapper
na. På den ena 'hittar han ingen räv. Skall hans 
slu tti'd vara lika me'd använd tid på den etapp 
där han fann något, eller skall man dessu tom 
addera totaltiden på den etapp där han inte hit
tade någon .räv? 

Då och då händer det, att en rävjägare för
svinner från en jakt utan att meddela arangörer
na, att han brutit tävlingen. Det är inte alltid 
man <har vederbörandes adress cller telefonnum
mer, så att man kan kontrolle.ra om han kommit 
hem helskinnad. I såJdana ,fall måste en ansvars
kännande arrangör Starta en .s'kallgångskedja, ef
tersom det finns risk 'för att jägaren i fråga ligger 
u te i skogen med brutet ben. 
Tänk alltså på, att i fortsättningen meddela ar
rangöre.rna, om du lämnar jakten i förtid. En 
lapp på en vindruta räcker. Arrangörerna bör 
påpeka detta ·fö re varje jakt, och helst :bör ingen 
åka hem förrän alla har återvänt tin startplatsen. 
Rävjäga,re bör också tärtka på att medföra vissel
pipa el. dyl. 

Glöm inte att anmäla dig till NM och SM. 
Hur man gör det står i förra QTC sid. 188. NM 
går i Sandefjord den 10 augusti och SM i Nykö
ping den 31 augusti och l september. 

Stockholm 
För att finansiera batterikostnaderna för SRJs 

rävstationer tar man numera upp en startavgift 
på 1:- per deltagare och jakt. 

Från det vilda och höglänta Småland kommer 
"några rader från en intresserad rävjägare, eller 
varför inte radioorienterare, radiopejlare, eller 
kalla det vad ni vill, bara inte rävjakt. 

o Vi som syss~ar m;d radio vet vad r~vjakt äroför 
nagot, men fraga nagon annan, som far syn pa en 
rävjägare i skogen. Han ruskar på huvudet och 
frågar var vi har bössan. I Eksjö brukar man an
ordna klappjakt på räv, och då kommer alltid 
frågan "Fick du någon räv? Du är ju rävjägare.» 
Kanske har någon ett bra förslag på försvar till en 
sådan fråga eller kanske namnändring. 

Nog om detta. Jag vill i vi lk et fall som helst 
slå ett slag för s k rävjakt. 

Ni sitter hela vintern och kör radio, många 
från morgon till sena nattimmar, jag själv inräk
nad. Men har Ni tänkt på, att den stora folksjuk
domen härjar i Sverige. Alla vet, att hjärtinfarkt 
kommer från för mycket stillasi ttande, bilåkning 
m m. SM7CAC H öglandsjägare" 

225 224 

http:kontrolle.ra


Vi instämmer helt med den senare delen av in
sändaren. Det lär vara nyttigt för kroppen att få 
röra på sig för egen maskin då och då . Att det 
dessutom är kul att jaga räv kan många intyga. 
Kan man dessutom få en rävsax för under 100:
har man strängt taget inga skäl att hålla sig undan 
längre. Värdet avens övriga amatörradioutrust
ning torde nog i medeltal ligga åtminstone en tio
potens över rävsax priset. Vi säger som vi alltid 
har sagt: »Det är fult att inte jaga räv.~ 

En ändring av ordet rävjakt till något mer lätt 
begri pligt, t ex " uppspårande medelst radiopejling 
av i terrängen dolda radiosändare» har diskuterats 
tidigare och senast för drygt 12 år sedan (QTC 
nr 1 och 3 1956). Redan på den tiden kände tyd
ligen allmänheten till vad rävjakt var, åtminstone 

i civiliserade trakter, d v s platser där rävjakt före-o 
kommer regelbundet. De ovan nämnda tolv åren. 
har inte g jOrt något för att gräva ner begreppet, 
Man kan ju lämpligen sprida lite rävjaktspropa
ganda via ortspressen. 

Frågar någon, vad man sysslar med när man 
kommer sättandes med hela sin elektronikutrust
ning i skogen, kan man ju för fridens skull prata 
om radioorientering e d, om man inte har tid att 
stanna och förklara utförligare. Det kan ju tänkas, 
att det är jakträttsinnehavaren som fd.gar. 

Detta innebär inte på något sätt att ordet räv
jakt bör avskaffas. Begreppet har blivit väl inar
betat under rävjaktens 20-åriga tillvaro här i lan
det. Har någon annan en avvikande åsikt så väl
kommen till spalten , 

....~~ 

~ ~ 6*777' ~ 7'~ili!J~ 
i\ven den i språk mindre väl bevandrade ser 

ju genast att det här ovan står: "Japan Amateur 
Radio League" (JARL), d v s de japanska amatö
rernas riksorganisation. l Japan finns ca 42.000 li
censierade amatörer, av vilka mer än hälften be
står av ungdomar i åldern 16-20 år. För att få 
licen s undergår man en statlig examination, var
vid ca 2/3 brukar klara sig. JARL anordnar sär
skilda preparandkurse r för de som är intresserade. 

SSB blir mer och mer utbredd även i Japan, och 
det finns som bekant en ganska stor inhemsk in
dustri 'för amatörprodukter. Det enda problemet 
amatörerna ha,r därvidlag är det ekonomiska. En 
transceiver för SSB kostar omkring 450 US dollar 
och det är alldeles för mycket för ungdomarna i 
detta land. TV-experiment sysslar man också med 
och det finns ett antal hemmagjorda stationer 
igång. 

Mobi lradio breder Ut sig mer och mer, speciellt 
oå VtHF, och där får man använda såväl 51 som 
144 MHz. Här har det praktiskt visa t sig att ama

töre rna kan göra stor nytta och ett 25-tal fall där 
mobilamatörer ingripit i nödsituationer redovisas 
varje år. 

l J apan förekommer ofta tyfoner och jordbäv
ningar. Amatörerna brukar snabbt träda i aktion 
för att upprätthålla telekommunikationerna. JARL 
har oublice ra t en liten skrift "How weil can you 
score in eme,rgency communication", som distri 
bueras t ill alla som kan ha behov av ' sådan ser 
vice. 

De japanska amatörerna har fyra licensklas
ser: 

10 wattS antenneffekt eller mindre. telefoni, alla 
band utom 14 MHz. 

10 watts ancenneffekt eller mindre, telegrafi, alla 
band utom 14 MHz. 

100 watts antenneffekt eller mindre, klass II, 
alla band odh trafiksätt. 

500 watts antenneffekt eller mindre, klass l, 
alla band och trafiksätt. 

Relativt fritt översatt ur "SVJF Radioblad" av 
SM5CYM 

~~ 

~ihmt t&c~ 

Efter många års sjukdom avled vännen Karl

Erik Richardsson, SM4BWL,den 1 juni i år. 
Karl-Erik fick sin licens för nära 20 år sedan 

och skulle snart kunnat få räkna sig som medlem 
i OTC. i\nda från begynnelsen var ollan något av 
en old-timer, ty ,han skulle bygga allting själv och 
det okuvliga experiment intresset höll i sig genom 
åren. Praktiskt taget alla grenar av amatörradio
hobbyn intresserade honom och allt ville han för
söka sig på att själv konstruera. Amatör-TV är 
ännu i dag ganska okänt här i landet men redan 
1963 demonstrerade han en enkel form av TV
sändning för deltagarna i Transtrandslägret. 
RTrYn befinner sig ännu i portgången i Sverige 
och Karl-Erik var fran början mycket skeptiskt 
instä 1,ld till dessa maskiner. På samma lä'ger fick 
han för första gången se en station i drift och det 
dröjde inte länge förrän han ringde och talade om 
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att ,han fick ingen ro förrän han fått pröva även 
den kommunikationsformen. Under det sista året 
har han varit en av de flitigaste R ITY-stationerna 
på 80 mb. 

Bland föreningsärendena i SSA fanns det många 
som intresserade ihonom men främst kanske de 
ekonomiska, vilket resulterade bl. a. i en motion 
till det senaste årsmötet. Ofta ringde han mig 
för att meddela sin åsikt men lika ofta för att 
lyssna till min och andras. 

Som en sann amatör hjälpte han alla radiointres
serade med de prdbl em de hade - i synnerhet de 
som ville :bli sändaramatörer. Vid sitt frånfälle 
hade han några pojkar långt på väg mot det häg
rande C-certifikatet trots att sjukdom och allmän 
svaghet gjorde honom mer eller mindre bunden till 
sängen. 

För oss, som 'hade iförmånen att få räknas bland 
Karl-Edks närmaste vänner, kommer minnet av 
en verkligt god kamrat och en gedigen vänskap 
att leva kvar. 

Vi tackar Dig alla, Karl-Erik! 
SM4GL, Gunnar 

NY A MEDLEMMAR 

'Per den 4 juni 1968 
SM6CVN Kurt Ernulf, Arlagatan 7, 502 33 Bor!s 
SM7CCP Leif Mellström, Per Rösiös väg 15 A, 552 67 Jön

köping 
SM6DRM Lars-Eric Borg, Skyttegatan 6, 546 00 Karlsborg 
SMSDEO Ulf Wiberg, Limmaregacan 33, 603 60 Norrköping 
SM7DIQ Tore Ravheden, Box 76, Ravlunda, 270 57 Kivik 
'SM5DIY Rolf Svensson, Bergmarksgatan 6. 723 44 Västerås 
SM3EVG Christer von Goes, RIdhu sgata n Il , 826 00 Sö

derhamn 
SM4-4020 Bengt Johansson, Box 259, 790 50 Mora-Noret 
:SM6-4a21 Arne Nilsson, Asen. Rinna, 510 35 Bollebygd 
SM6-4022 Anders-Gunnar Heden, Rinnsätra, 510 35 Bolle

bJ'gd 
SM4-4023 Sven Kalander, Tjäderscigen 3, 660 50 Vllberg 
SM0-4024 N ils Jönsson, Milstensvägen 20, 180 10 Encby

berg 
'SM0-4025 Per Nilsson, Tulegata n 68, 172 32 Sundbyberg 
SL6DH Kungl. GÖta Signalregemente, S 2, 546 00 KarIs

borg 

ADRESS- OCH SIGNALJliNDRINGAR 

Per den 5 juni 1968 
'SM5KC Inge Larsson, Ostbergavägen 108, 125 90 Alvsjö 
SM00Y Lars Nordgren, BromStensväge n 181 , I tro 16355 

Spånga 
SM2AAD Knut Odell, Duvdgen 20, 981 00 Kiruna C 
SM7AlF Gu n nar J oh.nsson, Utsi k ten 3, Jönk öpi ng 
SM6AGI Bengt-Ove Jungefjord, Box 590, 510 41 Sjömarken 
SM7APV Ulf Benndorf, Sölvesborgsvägen 47, 29071 Mör

rum 
SM0BON Erik Eriksson, Skalbaggcstigen 5, 125 31 Jlilvsjö 
SM4BQU Arne Wcssman, PI 4621, 664 00 Grums 
SM5BYV H l kan Ostlund, 3:e Bjurhovdag~ngen 21, 723 52 

Västerås 
SM2CSA Bengt Lindberg, Klumgatan 3, 941 00 Pitd 
SM7CSC Ingemar Johansson , artoftaga tan 8, 216 20 Mal mö 
SM7CZC Lc nn.lr t Pettersson , Villavägen 23, 370 40 J äm

jöslä tt 
SM5CAF Jan Åke Lindholm, Herrängsvägen 6, 732 00 Ar

boga 
SM4CKN Ingvar JunStrand, Solbacken, 690 45 Asbro 
SM2CBS Tore Sandström, Hus D, Durrnäs, 941 00 Pitd 
SMJCNS T o mas Karlsson, Framnäsvägen 19, 871 00 Härnö

sand 
SM6CKU Bengt-A rne Johansson, Storgatan 33, 434 00 

Kungsbacka 
SM2CDW Herbert Grahn, T/ T Dagmar Salen, Salenrede


ri er na AB, Box 140 18, 104 40 Stockholm 14 

SM6CPX Rol f La gerlöf, Turkosgatan 15 , nb, 421 50 Västra 


Frölunda 
SM0CUX Ulf Edlund, Hägerstensvägen 251, cJo Garpe, 

126 54 Hägersten 
SM6DAB /S Göran Sjölund , Björkgatan 37 B, cJo Lindqvist, 

753 24 Uppsala 
SM7DVD Kjell-Ove Ryden , Backsläntsgatan 1 A, 28 1 00 

Hässleholm 
SM0DYE Ola Danbrill k , Bergstigen 7, 171 34 Solna 
SM6DOK Inge Rosen, PI 2969, Skeppianda , 440 40 Alv

ängen 
SM7DBM Bo Starvall , Gulspa rvsgatan 26 B, 214 61 Malmö 
SM4DOM / 5 Bengt Björkenstam, Studentstaden 25, tro 

752 33 Uppsala 
SM~DYN H~kan Svanberg, Storgatan 26, 462 01 Väners

borg 
SM7DJZ Jan Hallenberg, N:a Strand villan 9, 572 00 Os

ka rs hamn 
SM6DTC Erik Olsson, Hjonro nvägen 16, 432 00 Va rberg 
SM<-DTL V e rner Sörensen, Inncrsvängcn 20, 654 68 K::arl· 

sta d 
SM6DZN Mats \V.sting, Bl!sutgata n 6, 3 tro 414 56 Göte

bor~ 
SM7DOS Gunnar FjelImar, Rönnegatan I, 262 00 Angclholm 
SM7DTU Ca rl Akorborg, Vintergat.n 2 D, 223 57 Lund 
S!v!7f)F.Z R olf Ol"on, Vintrie 24, 230 44 Vintrie 
SM5EUF Urban Ekholm, Box 2068 , 612 02 Finsp~ng 
5Mb-2231 Art hur Tho lson, astbjörke , N :a Björk e, 461 00 

T roll hättan 
SM7-J656 Christer Löfberg, ArendtbyggmäStaresgata 8, 

575 00 Eksjö 
SM4-3R67 H.rry Karlsson , Kvarnbergsgatan 52, 6 tro 652 28 

KarlStad 
SM0-J945 Bengt Lövqvist , Ting v.l1avägen 9 D, 5 tro 195 00 

Märst;]. 
SMS-J971 Ulf Anglert, Rönnvägen 12, 730 52 Hökåsen 
SM4-4019 Per-Olov Larsson, PI 228S, Boda , 790 23 Svärd

sjö 
SL2Z1 FRO-avd 611, Storgatan 74 , c/o F. An dersson, 931 00 

Skelleftd 

NYA SIGNALER 

Per den 31 maj 1968 
Klass 

SM6AHS CI . es Axelsso n, He nriksbergsgatan 38, 541 00 
Skövde , .... ... . ... . .. . ... .... . .. .... . .. . .. .... B 

SM6BXX Gösta Hamma rquisr, Drottninggatan 31, 
432 CO Varberg .. .. ........ ....... .... ..... .. B 

SM7CUA (ex-4002) Jan-Ol o f Järmensjö, Pappersbru
ket, PI 549, 264 00 Klippan ............. .... . C 

SM6CZN L.us P~lsson , Olivgatan l, 312 00 Laholm .. C 
SM4CFU (ex-3950) Kjell-O ve Johansson, Box 2017, 

660 52 Edsv.lIa ... ..•... .... . ... .. .. .. . . . .... C 
SM0CSU Elsmarie And ersson, S:t Eriksterassen 72 C, 

2 tro cjo Groll, 112 34 Stockholm ,.. .. ....... A 

SM0CUU ... Cl aes Grundfelt, Drögvägen II, 125 33 

AlvsJo , . . . . . .. . .. . . .. . . ....... . .. .... .. . . . . .. . A 

SM5CQY Bengt Scha ge r, F 13, avd. 7, 600 04 Norr

kop,ng ............. .... ....................... A 

SM5CUZ Sten StadIer, Tegelbruksvägen 16, 734 00 

H al lst.ham mar ................. .. _......... ... B 

SM4DND Jan Svensson , Hjalmar Bergmans väg 116, 

703 58 arebro ......... ... . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. B 

SM6DRM Lars-Eric Borg, Skyttegatan 6, 546 00 KarIs

borg .. . ... ............. ... .... .. ..... . . ....... C 
SM6DHN Stig Bruce, PI 3274, 437 00 Li ndorne ... ... A 
SM6DQN Per-Erik H ermansson, Hasselbackeväge n 28, 

444 00 Stenungsund . ............. .... ........ C 
SM7DUN Erik N äs lund, Väggarp, 240 31 Onofta .. C 
SM5DEO Ulf \'(tiberg, Limmaregata n 33, 603 60 Norr

köping ............... .... ................ ,. ... A 
SM4DI0 Johnny Eriksson , Klacka-Lerberg, 710 32 

Järnboås .................................. . ... B 
SM4DZP Hasse Lundgre n, As, 670 50 Charlotten

ber g ........ ...... .......... , . . . . . . . .. B 
SM0DJQ Bernt Kroon, Vargövägen 26, 122 47 En

ske de ....... ... ................ ...... B 
SM5DLQ Lars Lindhol m, Grim"a, 730 51 I rsta . . .... B 
SM6DQQ Bo Andreasson, Olltorp, 524 00 Herrljunga B 
SM6DZS Knut Ced ermark , Villa Olga, 544 00 Hjo .. B 
SM6DOW Bo Carlsson, 520 27 Kölingared B 
SM5DOX Ha ns Fribe rg , Mar morvägen I A, 752 44 

Upp sala . . . ............... ....... .. ..... , , .. . . B 
SM7DZY Staffan Isberg, Ber gsgatan 2, 211 54 M.lmö B 
SM7EGG Kennet h Strand h, Box 149, 280 72 Kil leberg B 
SM6ESG Morgan Larsson, Hedvägen 4, 432 00 Var

~~ ....................... .. ................. C 
SMlETG Bo Lundbergh, MäSter Gudnlllnds dg 4, 

552 58 Jönköpin~ ......................... C 
SM6EWG Per-Olof Marklund, Alkalievägen 7 C, 445 00 

Bohus ............................. .... B 
SM6EXG Matti Nikk onen, Skolvägen 22 B, 510 40 

Sandared ..... .................. ........... B 
SM6EYG Kjell Svensson, Ten nisvägen 9, 441 00 Alings 

h ............. . .... ... ................ .. B 
SM4EZG (ex-3939) Stig Boberg, Villagatan 7, 774 01 

Avesta .......... . ...................... C 

SM6EAH Sven Warholm, i'.ngsgat.n 26, 543 00 T ibrn B 

. . ' , 

'. ... , ' .." '.... . ,....BullAM 

Bulletinredaktör 

Harry Åkesson SM5WI 

Vitmåragatan 2 

722 26 Vi\STERÅS 


Lördagar DX-bulletin 

1500 SM5SSA 3525 CW 

1500 SM5SSA 7025 CW 


Söndagar 

0900 SM6SSA 3750 SSB 

0930 SM3SSA 3600 RTTY 

0930 SM7SSA 3650 AM 

1000 SM0SSA 3650 SSB 

1030 SM0SSA 7060 SSB 

1030 SM2SSA 3650 SSB 
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HAM 

annonser 


Denna annonsspalt är öppen för radioamatörer, som i denna 
sin egenskap riktar sig tilJ andra radi oamatörer. Annonspris 
2 kr per grupp om 42 bokstäver, siffror eller tecken, dock 
lägst 6 kr. Icke SSA-medlemmar dubbel taxa. Text och lik
vid insändas var för sig till kansliet före den 5 i m.tnaden 
före införandet. Annonsörens anropssignal skall utsänas i 
annonsen. E nbart postbox godtas dledes ej som adress. För 
kommersiell annons gäller QTC ordinarie annonspris. I tvek
samma bil förbeh~ller sig red . rätten att avgöra, om annons 
skall anses som kommersiell. 

SALJES 

Drake R4 
Skanörvägen 

dll 
5, 

förm1nligt 
Johanneshov. 

pris. 
Tel 

SM0TG. 
08-596655 

Axel 
eller 

Ström , 
065 1· 

108 61. 

TX UFB kOlld x med sche ma Q. manu,,1 o. g ,Hanti FLlOOB 
1020:-, RX Marconi R1S0 m. sch emil o. manual lltn1. skick 
m. dubbla kristallfilter ner till 100 H z 450:-, säljes p g a 
nyan skaffning. Onskas: bog SWAN. SM5AJP, tel 021-13 S823 , 
Västerås. 

144 MHz rranscciver H\'(I·20 JO '\(./ komp. med relä och 
h.lo för mobilbruk 6 och 12 V. 800:-. 4 st SöS 144 MHz 
beam 65:- H )'c k a ll a 225:-. T ripp lare 144-432 QQE 06/40 
5 W 300: - . SSB·adapte r SBIO·U 400:- . BC-624A 100:-. 
RT·7/APN-l 50:-. RT-34/APS-3 100:-. FR 11 50:-. 15 
rörs FM·mott. 39-41 111Hz kompl 200 :-. SM5CFS, Björn 
Eriksson, Härsbacka 1 :2 , Äkcrsbcrga, [el 0764-2..J20S efte r 
1615. 

Swan sooe ink I pwr 2 mån 3200;-. Husrlcr mobilanr ffi 

80 och 20 m , polar kompl 200:-. Bilgen 3fas H V 40 A 
m relä ren ov 200:-. Bcn sindr porr elverk 1 fa s 1]5 V 
1500 W 650:-. SM6CVL, Olle Gy l1eSt~I, Ekedalsvägen lO, 
43070 Sävedaien, tel 262916 efter 18. 

Swan 350 i utmärkt skick inkl orig. powcr. SM7BKS, 
Erik En glund, tel boSt 0380-17477 efter Id 1700, arb 16651. 

RX Drake R-4A obetydligt körd. Rotor CDR TR-44 
komplett med ca 30 m manöverkabel. SM5CYI, Tore Dan
neru d, ]äga rcgaun 29, KarrinchoJm, [cl 0150- 129 78. 

3 el beam för 10 , 15. och 20 m. Hornets TB500 sa mt en 
CDR-roror, mindre. Ev byte mot en CDR-rocor TR-44 
eller Harn-M. All. förslag beaktas. Skriv till SM3DKO, 
Ralph Khhammar, Hammarsrrand. 

Linjärt PA 2xS l1 450 \YI och powcr supp!)' i snygga lådor 
525:-. Mottagare SX28 med Heathkit Q·Multiplier QF·t 
425:-. Hembyggd sändare 90 W CW och AM med power 
supp ly 125:-. Power supply 2000 V 100:-. SM5A JR, Lin
köping, tel 013·13 2569. 

FURA klubb"n : RX Geloso G 209. TX Gelos o VFO/6 146 
m ed 2xSOl anodmod i ufb låda. Hela stationen i topptrjm 
efter nyligen avslutad översy n. RX och TX säljes separa t 
e ller tillsammans till högstbjudande. SM2BJS, Bertil Anders · 
son, Genera lsgatan 10, 902 33 UMEÄ, tel 090- I I 54 46. 

REA ... CW·TX, gelosovfo + 1625, inb c1ampmod o. 
rörnyck i i snygg IXda, sep likr 200:-. SSB·TX, -5EY m 
vfo o. likr 80 o. 20 rn, 150:-. PA 2x6 146B, 100:-. SM6CQK, 
K·E Larsson, tel 0531·30298. 

KOPES 


SXIOO samt klass iker som SX2 5, SX42, S27, S36, NCJOIX, 
NCI-IO. Ev s. ljes SX99 , S40. SM7BEK , Per Perren , Nils Fo rs
be rgsga tan 7 'B, Malmö V, tel 040-91 43 76. 

Tr.lnsceiv er eller SSB-sändare . Kontant bClalning. Helst 
brevsvar. SM7TV, Boris Göransson, Vidcvägen 4, 29 1 00 
Kristianstad, tel 044-11 72 22. 

Transccivcr Swa n, Gal.n:ie , K\V el. liknande med power 
supply. SM6DfU, StJfi.1I1 Rydi n, Kullin gsbergsv. 13, 
A lin gs~s, tel 0322·10803 efter kl 18. 

FORSÄLJNINGS
DETALJEN 
OTG·nål .......... . 5: 
Medlemsnål ...... . . . . . .... . .. .. . . . 4 :75 
Nål med anropssignal .. . .. . .. ' . . . . . .. .. . 6 :
Loggbok I A5·format . . . . . .. . . .. ... .. . 5 :25 
Loggbok I A4-format . . . . . . . . . . . . . . . . 6:50 

Testloggblad I 20-satser .................. 2: 
GPR loggblad I 2O-satser ..... . .. . . ... 2: 
Prefixkarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:
Storcirkelkarta . .. .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. .. 3:35 

SSA·duk, 39X39 cm i fem färger .....•... 6:60 
Diplombok .. ... .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. ..•. . .. 14 :25 

Handä ndri ng till dipl omboken 1:
Supplement till diplomboken 5 :
Ham's Interpreter ..... ..... . . 8:50 

Telegrafinyckel /1 ........ . ........ 75:
Registerkort i SOO-buntar .. . . ........ ..... . 12:90 

Grundläggande Amatörradioteknik, Inbund e n 22 :

Adresstickers . . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. 13 :20 
Q-förkortningar .. .. . .. . .. . ... . . .. .... .. . 2:25 

Dekalkomani med SSA emblem I 5·satser .. 1 : 
Stämgaffel . . . .. .. ... .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. ... 10 :
Teleprinterrullar 3 stycken Inklusive paket· 

porto . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 :50 

Teleprlnterrulle vid avhämtning på kansliet 3 :
B :90, Bestämmelser för amatörradioanlägg

ningar (TFS serie) 

B :29 , utdrag ur internationella telekonven· 
tionen (TFS serie) 0 :60 

Televerkets matrikel E:22 . . . . . . .. . . . . . 3 :50 

QSL-märken I kartor om 100 st ....... 2: 

Sätt in beloppet på postgirokonto 522 77 SSA, 

12207 ENSKEDE 7 och skriv beställningen på ta· 

lingen. Alla beställningar (utom teleprinterrullar) 
expedieras portofritt. Vid postförskott tillkommer 
dock 70 öre. I priserna ingår av myndigheterna 

besl utad varuskatt. 

SSA 

Försälj n ingsdetalj en 
FACK t
122 07 ENSKEDE 7. 

Julitest fons. från sid 213 
Oresundspokalen är ett vandringspris, som 
skall vinnas 3 gånger i 'följd eller 4 gånger 
tOtalt för att bli ständig egendom. Tidigare 
vinnare: 1964 SM7BZX, 1965 OZ6WJ, 1966 
OZ2ME och 1967 SM7BCX. 
Vä l mött i en vänskaplig kamp! 

73 Styrelsen för UK7 

SKÄNEMöTET 
När vi första gången här hemma började disku

tera ett möte på lite annorlunda sätt anade vi inte 
vilka proportioner det hela skulle få. Det tillkom
mer inte oss att fälla något omdöme över resul
tatet utan v i nöjer oss med att redovisa några 
fakta. 

Over 75 personer hade kommit till FrostavalJen 
den 19 mai, därav 52 sändare- och 4 lyssna1'e 
amatörer. T yvärr förorsakade det sämsta vädret på 
33 år att xyl:s och barnens möjlig:heter till syssel
sät tning blev sta rkt reducerade. 

Antalet mobila 2 meters station er. som nådde 
bestämmelseorten, blev 22 St, om vi fick med alla 
på våra blöta papper. Inte någon av dessa 22 var lika, 
alla varianter ,fanns med från OZ3PU:s Folk vagns
buss med 5 elements roterbar beam på taket till 
SM7BJ:s Ves,pa med Haloantenn. Snabbaste svensk 
att hitta mötesplatsen blev SM7DUH och snab
baste dansk OZ3PU, båda behövde en dryg tim
me ·för att pejl a och gissa (?) sig fram. 

Nio OZ-amatörer hade erhållit tillstånd att köra 
mobilt i Skåne och totalt hade vi glädjen att se 
15 OZ-amatörer, många m ed xyls, bland oss. 
SM6BTT var den som hade åkt längst för att 
komma till möter och han berättade för ett tack
samt audirorium om SM4MPI, norrsken och mycket 
an nat. 

Det var li vligt på 2 mtrs bandet på sön dagsmor
gonen och ca 50 qso avveck lades från b ass tationen 
på 3 timmar. SM7AGP och SM7BZC dirigerade 
från si na hemmaqth de mobilstationer, som råkat 
·helt på villovägar och de som aven eller an nan 
anedning inte hörde oss på Frostava llen. Basstatio
nen 'bestod aven s,ändare, ca 100 w input, en Sem
coset converter och r x och en rundstrålande an
tenn bestående av 3 stackade vändkors. Signal
styrkan var enligt rapp,orterna bra på de flesta 
platse.rna i Skåne. En del fick för starka sig naler 
i sina mottagare för att kunna pejla, några hade 
besvär med att sepa rera oss från övriga stationer 
och andra åter hade svårigheter att höra oss. 

Den avsl utande mabiltesten får vi återkomma 
till när loggarna kommit in, kylan och regnet 
medverkade inte till att göra testen vi dare lust 
betonad. 

'Som avslutning får vi tacka alla som hjälpt till 
på olika sätt att göra dagen till vad den ·blev. 'Blir 
det tillfälle att göra om det hela, vet vi var och en 
på sitt håll vilka fel vi gjorde och nästa gå ng 
skulle det således kunna bli bättre. 

73 Arne/7AED 

QTC 
Box 52 
721 04 VÄSTERÅS 1 

BEGAGNAT 

MOTTAGARE: 

Collins 75A4 

Drake 2-B med Q-mull. & kal. 

Drake 2-C 

Hallicrafter SX-ll1 med trafo 

Hallitrafter SX-122 

Minimitter 

MKL-940B (surplus) 

National HRO-MX (surplus) 

National NC-303 

RME preseleeto r 

SR-21AX (1,5-18 Mc) (surplus) 

Trio SM-S conv.lpreselector 


TRANSCEIVRAR: 

Collins mo bilpwr för KWM-2 

Collins stationert pwr fö r KWM-2 

Galaxy V mk. III med VOX & kal. 

Heathkit HW-20 

Heathkit SB-620 panadapter (SB-l 01) 

Hembygge m. QTCt-EV 


INSTRUMENT & TILLBEHOR 

Heathkit IT-22 kond.prov. 

Heathkit TC-3 rörprov. 

Waters 334 Dummy/Wattmeter 


REALISATION 

FABRIKSNYA MEN UTGANGNA 
MODELLER: 
Galaxy V mk II med originalpwr 230V AC 

3000:- kr + oms 
K.W. Electronics KW-201 mottagare 

1595:- kr - 20 % rabatt + oms 
SWAN MARK I 	linear (2x Eimac 3-400Z) 

3300:- kr - 20 % rabatt + oms 

FABRIKSNYTT 

På lager eller på ingående : 
Drake-line & TR-4 
K.W. Electronics 2000A, Vespa, Z-match 

m. m. 
Galaxy V mk. III 
SWAN-350C & SWAN·500C 

Firma Bo Hellström 

Hamnvägen 5 


761 00 NORRTÄLJE 

Ring 0176-12690 (månd.-fred. 8--12,13--17) 


och tala med Conny/-DCO 
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KISELDIODER 
Kiseldioderna i S2E-serien är tillverkade 
enligt halvledareteknikens senaste rön 
och tillåter transienttoppar på 50'% över 
angivet PIV. Maximal uttagen medelström 
vid helvågsriktning 2 amp. 

Typ I IPIV 
Pris 

-

1-29 I 30-299 

S2E 20 200 2.35 1.95 
S2E 60 600 3.25 2.70 
S2El00 1000 4.80 4.-

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

~ SM7CDX 0410/303 64 

SM7BBY 040/56366 

Box 39, Skegrie 

SSB-CW 
Helt renoverada sandsre och mottagare garanterade 
80m nya. Priserna Inkl. air frakt och fOrsakring. 
HAMMARLUND 
HQ170 A $372, HXL -11SOO w pep $ 39S 
HALLICRAFTERS 
Hl 46 00-10 m 200 w PEP with PS .... •... $ 363 
SXI46 80-10 m ••• •.•. • ••.•• .• ...••.•.•..•• .. $ 268 

COLLINS 
32S3 80-10 m PS 17S w pep .. ..... .... ...... $ 69S 
7SS3B 80-10 m ..... ........... . . ..... ..... $ 612 
DRAKE 
R4A 80-10 m $ 375, R4B 80-10 m .. . ....... $ 407 
T4XB 80-10 m 200 w pep ......... ...... .. $ 407 
TR4 80-10 m 300 W pep ... ........ ...... . $ 565 
AC3 ps $ 90, AC4 ps $ 109. DC4 ps ..... . .. $ 123 
MS4 $ 27, L-4B 2 kW pep ............. ... $ 675 
SWAN 
350C 80-10 m 400 w pep $ 405, 220 V PS .. $ 115 
500 80-10 m 480 w pep ... ....... .......... $ 430 
500C 80-10 m 520 W pep ................ $ 488 

GAlAXY 
Galaxy V, Mk3 80-10 m 500 W pep ... . .. $ 398 
SB34 80-15 (no cw freq) 12 vdc/117 vac ... . $ 397 
S82-LA 1000 w pep Inkl. PS ................ $ 265 
Squlres-Sanders SSI R, SSI S 80-10 m .... $ 950 
P&H LA400C 800 w pep $ 245, LA500M 

l kw pep . ..... ....... .... . ................ $ 196 
CDE Ham-M, TR44 beam rotors 
Telrex & Hy-Gal~ antennas 

Skriv till oss och begär Infonmatlon om såva1 de 
nya som de renoverade sändare och mottagare, 
som vi kunna erbJuda. Det är lätt att kOpa från 
oss. S~r;v till w9ADN 

ORGANS AND ELECTRONICS 
Box 117 Lockport, Illinois USA 

HUR TYCKER DU AlT ElT KRAFT· 

AGGREGAT TILL DIN STATION 

SKALL KONSTRUERAS? 

KANSKE SOM VI: 


För svensk standard 220 V 50 Hz Max 

effekt uttag. 

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 tillförlitli ghet. 

Vi vet att många tycker som vi. Lyssna på 

bandet efter t. ex. Drake- och GaJaxyägare. 

Skulle inte även Du vilja skicka ut en sådan 

signaJ på bandet? 

"CUBICAL QUAD" 
United Fiberglass 2, 3 och 4 element 3 
bands antenner med alla tillbehör tex. 
2" boom Dow key Dk-7'2 3-pol. 1 vägs 
relä. 2 el. kit. ink!. handbok kr. 420:-. 
ink!. Alliance rotor med stöd lager kr. 
650:-. Traps till W3DZZ dipol per par 
kr. 69:-. Kit till 1 k w toroid balun tra
fos 1,7-30 MHz med byggnadsbeskriv
ning kr. 38:-. Vibroplex Original Stan
dard kr. 150:-. 

F:a Industrimateriel SM6SA 
Brämhult - Tel. 1r53/48136, 0431/65215 

KOAXIALOMKOPPLARE 

l1vå st 52 ohms antenner in. 

Ut 52 ohm, impedansriktig anpassning. 

FYND för endast Kr 78 :
Ordinarie pris ca 150:

RADIO AB FERROFON 
Timmermansgatan 19 

116 49 Sthlm, 08/401210 

-THE NEW 500 WATT MASTERPIECE 

It takes a lot of guts to do 
something like this ...but we did it! 

Changes aren't acciden tal at Galaxy ... we make them on purpose. 
It takes a lot of guts (and know-how) to improve an already great product 
and still sel! it for the same price ... 

T'hat's why we're putting a new name plate on our masterpiece. 
Those classic Enes remain the same ... but it's now the improved 
GALAXY V Mark 3! 

We use two of the specially designed GE 6LB6's - the most efficient 
tube of this type. That means a 30010 increase in plate dissipation ... l'ess 
heat ... more reliability, and Ionger life! 

A new grid/cathode design, coupled with easier-to-drive tubes, 
means greater protection against TVI. A new, improved ALe circuit 
des~g~ insures positive controI of flat-topping and spurious signal 
eml'sslOn. 

New "horsepower"! The all-new power capability is greater. We're 
rating the new Mark 3 with a conservative 500 Watt PEP input. Any 
questions? 

73 de 
SM7TE 
SM7DRI~~~~~~lO~:~~::Ö sv 
SM7BOZButik: Skolgatan 45, Malmö C 

Oppet yard. 10-18, lörd. 10-15 

Tel. 040/11 9560 och 11 51 61 
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