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ELFA-NVTT
ROBOT
MINIX

AMATÖR SLOW-SGAN-TElEVISION
NU I lAGER
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TAPE

2 meter! 70 cm mottagare med VFO
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SSB

2 ST DUAl-GATE-MOSFET, 1 ST J
FET, 9+5 ST TRANSISTORER, 4 st IG
KRETSAR, 22 ST DIODER
KÄNSLIGHET 0,1~,2 mikrovolt
INBYGGD NÄTDEl 220 V AG / 12 V DG
DIMENSIONER 225 x 100 x 165 mm
MODEl 70 TV-MONITOR
Kr. 2995 exkl. moms
MODEl 80 TV-KAMERA
Kr. 2795 exH moms
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MINIX UKV-MOTTAGARE MR-101
Kr. 1495:~ exkl. moms
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W3DZZ Ma" 500 W PEP
Löngd: 32,2m . Vikt: 2kg
Pm Kr 182 ex kI moms

I I I -bl

W3DZZ Max 1000 W PEP
Löngd: 34m Vikt: 2,5kg
F 836
Pm Kr 249 exkl moms
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8åda antennerna ör med koaxial
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Femtbalvn. Max 500 W PEP
F 837
Pris Kr 149 exkl moms

~

~"'I

II

,l

"lir

U

FD3BC MOTIAGARE ANTENN för BC-sta
tioner. Optimal mollagning på 49-25-13
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m bandet

Från
ELFA
Lager

Längd: 20,lm Vikt: Ikg
Pris Kr 142 exkl moms
F 838

ELFA
Generalagent:
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RADIO & TELEVISION AB

SYSSLOMANSGATAN 1S.. BOX 120S6
10223 STOCKHOLM 12. TEL.OS/240 2S0

~

'I

....

,

IIIIL

... ....

..

_ _ _ " _ _ Poo _ _

----_._
--....._.
-_
_

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

-

_ _ LIIOIot. _ _ _

-~

---,-,~,
_~

lillIIm.

_---_
___-
_
_
__
-----
-.....,._-_
----
_-_.
_._........
_-_
..._ _-..._----
------
---_
_
---_
_
--_ .. _.....--

..
._---,... -.- .. .. ..... 
---._---
.. .........
""_... .. -.--
--,-_ .. _-

~~

ca ca ca

QTC

de

LJUSDALS TRYCK LJUSDALS TRYCK LJUSDALS TRYCK

Du som har ansvar för trycksakerna på ditt arbets-OTH OSO med delta prefix .

lönars~ .

Mode : Boktryck

Televe~kets ,

0651/13360 vx

Operator : SM3ETC Jan Bergman

VY 73 LJUSDALS TRYCK AB BOX 63 82700 LJUSDAL

Försäliningsdeta1ien
SSA
FACK

(postgiro 52271-1)

12207 ENSKEDE 7
Böcker
•

Grundläggande Amatö rradioteknik
Antennenbuch av Karl Rothamme l,
DM2ABK (tysk) 420 sidor
• CQ-Vögen till C-certifikat
utgiven av Sveriges Radio
• Ama tör! isten, Sve riges Radio
• Ha m's Interpreter, 10 språk
• Handändring till diplombo ken
• Supplement till diplomboken
O
Loggbok AS-format
• Loggbok A4-format
• Q-förkortningor
O Televerkets författningssamlinQ
B,90, Bestämmelser för amatör
rad ioverksamheten
• Televerkets författningssamling
8 ,29, utdra9 ur internationella
tele konventionen
Infarmationshöftet "Amatörradio vad
ör det"

Kartor
O Pre fi xkarta, 100 x 90 cm
O Storcirkelkarta, förgla9d
O Storcirkelkarta, svartvit
• Q TH -Iokato rkarto i fyra d el a r,
vardera lxI m

30 :

Laggblad etc
o Testloggblod i 2O-satser
o VHF-Iaggblod i 20-satser
o CPR-Ioggblad i 20·satser
• Registerkort i 500-buntar

2:70
2:70
2:70
15:90

35,50

Diverse

42,35

•
•
•

O

O

17 :40
2 :70
10:60
1:05
5 :30
5:60

6:90
3,20
5 :30

1:
gratis

O

Telegrafnyckel
SM5SSA telegrafikurs på band
SSA-duk, 39x39 cm i fem förger
Stämgaffel 120 Hz
Telexrulle , hömtpris

För SSA-medlemmar
• SSA medlemsnål
• QSL-mörken i kartor Om 100 st
• OTC-nål
Alla priser inkluderar mervärdeskatt.
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Omslaget

Innehåll

pröva ett

Effekt: Mycket stor
Antenn:

1972

Organ för Föreningen Sveriges Såndareamatörer

Rig: Cylinderpressar och Vingar
Det kanske

Argång 44

12 }0
14 :30
5 :30

100 ,
254 ,30
7 :40
10:60
4 :

199 Från styrelsen
.
199 SSA startar handikappverksamhet
201 Oscar B, OS-72
202 DL2 - SM2BZU
203 Min vän
204 Minnesfonden
206 Vem var SM5WL?
207 Tekniska hjälpmedel för handikappade radioamatörer
208 ARIM
209 Rävjakt
210 SK5AA Vinter-field day
212 Optimist transceiver
215 Full BK utan kipp
216 En digital frekvensräknare
218 Tekniska notiser
220 Om åskskydd
222 Repeatertrafiken
224 VHF
228 Tester
232 RTTY, Insänt
233 Förslag till nya stadgar för
SSA
236 SSA nuvarande stadgar
238 Hamannonser
239 Nya signaler

Bilden visar en litet ovanlig " amatör
stabion". Den betjänas av SM2BZU, Gun
nar Esbjörnsson i Boden som i sill civila
jobb sköter förbindelsecentralen i Bodens
polisdistrikt, som är landets största med
sina 250 ,kvadratmil. Gunnar är rullstols
bunden, och han fick jobbet till följd av
sitt ,r adio- och trafiktekniska kunnande.
Gunnar är även DL2. På bilden här nedan
står han som synes under polisbevakningI
På omsl,aget visas även en bild av
Borgarbrevetför Morokulien.

5:75

5:

5:30

Enklaste sättet att köpa från försllljlling,detol 
jen är att sötta in beloppet på post(tirokanto
52277- 1 och på baksidan av tolongen (mot
tagardelen) skriva ordorn. Allo bosiällningar
expedieras portofritt. Vid postfllrskott tillkom
mer kr 1 :40 för korsbands- och brflvpo,tfö rskott
och kr 1 :65 för pakctpastfö,., k()tt. Undvik att
beställa mot postförskott då det fIlrorsokar
merarbete för kansliet och blir dyrbarore för
De jl Skriv namn, signal och odr... tydligt.

ANNONSER
Gunnar E~ksson, SM4GL
Box 12, 791 Dl FALUN
Tel 023 - 11489

ANSVARIG UTGIVARE
Lennart Stockman, SM5FA
Dalagatan 32
11324 STOCKHOLM VA

HAM-ANNONSER
SSA, Fack, 122 07 ENSKEDE 7
Postgiro 2 73 88 - 8

REDAKTöR
Sven Granberg, SM3WB
Kungsbäcksvägen 29
80228 GÄVLE
Tel 026 - 184913 bost
026 - 12 98 80 ankn 2260

SSA kansli har sommartid till den 31 augusti.
Vardagar 9-16, lördagar stängt_

I

Denna upplaga är tryckt i 4000 ex.
Tryck: Ljusdols Tryck AB

197

SVERIGES
SÄNDAREAMATÖRER

övriga funktionärer

FACK 122 07 ENSKEDE 7
KANSLI: JtJNAKERSVÄGEN 12
TELEFON: 08-487277
POSTGIRO: 52277-1
EXPEDITION OCH QSL endast 1030-1130.

SSA styrelse
Ordf.: Lennart Stockrnon., SM5FA, Dalagatan
32 11324 STOCKHOLM VA. Tel 08·309867.
V. ordf.: Berndt ThiselIt,. SM1AWD, Sudergörds,
Stenkyrka, 620 33 IINGSTÄDE. Tel 0498
721 40, arb. 0764-601 20.
Sekr. : Bo Göransson, SM0WA, Vikingovägen
52, 136 43 HANDEN. Tel 08-m 59 83, arb.
OS·mOll0.
Kansli : Morlin Höglund, SM5LN, Spannvägen
42/nb, 16143 BROMMA. Tel 08-253899.
Tekn. sekr.: Olle Ekblom, SM0KV, Forshogag.
28, 12348 FARSTA. Tel OS·6458 10.
QTe: Sven Granberg, SM3WB, Kungsbåcks·
vägen 29, 802 28 GÄVLE. Tel 026·184913,
arb. 026-1298 BO.
Ledamot: John-Ivar Winbladh, SMlCRW, Box
50, 561 01 HUSKVARNA. Tel 036-140446,
arb 036-16 Ol 00.
Ledamot: Klas Eriksson, SM5AQB, Svanvågen
6, 611 00 NYKOPING. Tel 0155-193 16, arb.
0155·800 00.
SuppI.: Lars Johnsson, SM5CAE, Biursätra,9at.
101, 12442 BANDHAGEN 3. Tel 08·998793,
arb. 08-81 01 DO.
SuppI.: Lars Olsson, SM3AVQ, Fururnovägen
21 K, 80358 GÄVLE. Tel 026-11 84 24.

Distriktsledare
DL": Lars Hallberg, SM5AA, Porlabocken 7/1,
12445 BANDHAGEN.
DL1: Roland Engberg, SM1CXE, Box 27, 62012
HEMSE.
DL2: Gunnar Esbiörnsson, SM2BZU, lillågatan
2D, 961 00 BODEN.
DL3 : Sven Jonsson, SM3BHT, Box 5008, 86024
ALNO. Tel 060-854 55.
DL4: Gunnar Eriksson, SM4GL, Box 12, 791 Dl
FALUN l. Tel 023-11489, 17631.
Dl5 : Kurt Franzen, SM5TK, Bax 13, 150 13
TROSA.
DL6: Per-Ebbe Ankorvärn, SM6UG, Villa By
stad, Torsbo, 520 11 VEGBY. Tel 0321 -740 56.
DL7: Bengt Frälander, SMlBNL, Bangoton 11,
273 DO TOMELILLA.

ANNONSTAXA
1/1 sida 450:- kr, 1/2 sida 235 :1/4 sida 125:- kr, 1/8 sida 75 :-

kr,
kr.

Priserna avser svart/vit annons.
KlicMkostnader tillkommer. Kontakta
annonsredaktören för ytterligare upp
lysningar.
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QSL: Uno Söde,:! SMSCPD, Storholmsbackarna
74 nb, 127 4:.1 SKÄRHOLMEN.
IARU: Kjell Ström, SM6CPI, Meierigalon 2-232,
41277, GOTEBORG. Tel 031-402319.
Region I: Per·Anders Kinnman, SM5ZD, Lie
vägen 2, 183 40 TÄBY.
Bulletin: HarryAkesson, SM5WI, Vitmårogatan
2, 722 26 VÄSTERAS. Tel 021-145519.
Intruder Walch: Sten Larsson, SM0MC, Son
delsgatan 25, 11533 STOCKHOLM. Tel
08·678820.
Toster: Leif lindberg, SM5CEU( Rydsvagen
120 C, 58248 LlNKOPING. Te 013-11 0577.
WASM I: Kiell Edvardsso~ SM0CCE, Halle
skåran 43 12657 HÄGtRSTEN.
WASM II: Karl OFriden, SM7ID, Valhall,
262 DO ÄNGELHOLM.
Diplom: Ake M Sundvik, SM5BNX, Springar
vägen 3, 14200 TRANGSUND.
RTTY: Karl.Magnus Andersson, SM5BRQ, Skal
sätra vägen 28, 13500 TYRESO.
Rävjakt: Torbiörn Jonsson" SM5aZR, Grenvä
gen 36, 136 66 HANDtN. Tel os-m 32 80.
VHF: Folke Råsvall, SMSAGM, Svinningehäi
den, 180 20 AKERS RUNO. Tel 0764·27638.
Mobilt och reciprokt: Klas-Gäran Dahlberg,
SM5KG. SaleIIiivägen Il . 17560 JÄRFÄlLA.
Tel OS-89 33 88.
Handikappfrågar :
John-Ivar
Winbladh,
SM7CRW. Box 50, 561 Dl HUSKVARNA.
Tel 036·140446.

SSA BULLETINEN
(Tider iSNT)
Lördagar
1500

SK5SSA

3520 kHz

SK2SSA
SK3SSA
SK6SSA
SK0SSA
SK3SSA
SK7SSA
SK0SSA
SK7SSA
SK0SSA
SK1SSA

3675 kHz
3700 kHz
3750 kHz
145,0 MHz
3590 kHz
3625 kHz
3650 kHz
144,5 MHz
7060 kHz
145,7 MHz

SSB
SSB
SSB
SSB
RTTY
SSB
SSB
SSB
SSB

FM

Nyheter och tips måste vara re
daktionen tillhanda senast ons
dag i veckan före sändning.
Bulletinredaktör
Harry Akesson, SM5WI
Vitmåragatan 2
722 26 VÄSTERAS

ÄNDRADE STADGAR OCH POST
RÖSTNING
Vid årsmötet 1972 fattades beslut om
att DL skall ingå i styrelsen . Samtidigt
uppdrogs åt styrelsen att utarbeta de änd
ringar i stadgarna, som föranledas därav.
V·idare beslöts att frågan om poströstning
s~ulle utredas av styrelsen.
Vid styrelsesammanträdet den 10.02.
1972 utsåg styrelsen en kommitte bestå
ende
av: SM1 AWD (sammankallande),
SM5AA, SM0WA och SM0CWC att sna
rast utföra dessa uppdrag.
Ett omfaHandB arbete har nedlagts på
detta. Bland annat har kommitten genom
gått alla styrelse- och årsmötesprotokoll
sedan 1964, då den senaste upplagan av
stadgarna trycktes. Vidare har kommitten
konsulterat E.D.R. och Svenska Kryssar
klubben som tillämpar post'röstning samt
studerat stadgar för ytterligare ett antal
föreningar.
Vid dessa genomgångar visade det sig
att många ytterligare ändringar av tex ten
och uppställningen bo.rde göras. Det kon
staterades också att det skulle bli ett
mycket stort extra arbete att göra " stad
geändringsförslaget för DL" och " post
röstningsförslaget" separat.

På styrelsens uppdrag och efter nämn
da genomgångar oc h konsultationer har
kommiHån framkommit med ett reviderat
stadgeförslag , som styrelsen enligt årsmö
tesbeslut låter publicera i detta nummer
av QTC, samtidigt som även de nu gällan
de stadgarna återges för jämförelsens
skull.
De medlemmar som önskar framföra
synpunkter på .det nya stadgeförslaget om
bedes göra detta s~riftligen till respektive
DL före den 30.09.1972.
Kommitten ,har även sagt sig vara villig
att på grundval ,av de eventuella av års
mötet 1973 antagna stadgarna utarbeta
no~m-stadgar som, om så önskas, kan
tjäna som grundval för nya eller ändrade
stadgar för klubbarna i landet.
När poströstning en gång är införd är
komm itten övertygad om att denna blir
ett bra instrument för opinionsundersök
ningar av olika slag, enär man samtidigt
med vallistan kan utsända enkäter om
medlemmarnas åsikter om QTC och and
ra föreningsangelägenheter.
Stockholm den 10.05.1972

Lennart Stockman, SM5FA
Berndt ThiselI, SM1AWD

CW

Söndagar
0900
0900
0900
0900
0930
0930
1000
1000
1030
1900

Från styrelsen:

SSA
startar handikappverksamhet
Både .i QTC och i andra amatörradio
sammanhang ,har det många gånger un
derstru·kits den synnerligen stora betydel
se amatörradiohobbyn kan · ha för många
handikappade. En meningslös tillvaro, ofta
.praktiskt taget utan kontakt med ytter
världen , kan ·för många rörelsehindrade
och andra handil~appade genom amatör
radio förbytas i ett liv med positivt inne
håll, genom ·den möjlighet till kommuni
kationer med andra människor som hob
by!n ger. Det är svårt för oss som inte
upplevt den handikappades tillvaro att
rikti9t föreställa oss den drastiska föränd
ring som amatörradioverksamheten kan
medföra.

"

GBnom enskilda amatörers och klub
bars initiativ har vi i flera fall kunnat hjäl
pa handi,kappade fram till certifikat och
amatörradioutrustning. Men det har i stort
sett va~it punktvisa insatser. Med hänsyn
till den stora betydelse vi tror att amatör
radiohobbyn kan ha för de handikC3Ppade
har nu SSA:s styrelse beslutat att söka
åstadkomma en mer omfattande och sam
lad ,insats för at! föra ut amatörradiohob
byn till de handikappade. SM7CRW John
Ivar, som sedan årsmötet til·lhör styrelsen,
har utsetts till funktionär för handikapp
frågor och dänmed fått det ·närmaste an
svaret för ·att till at! börja med utarbeta
ett handikapp"program och sedan se till
199

att detta genomföres. Han står inte en
sam i detta arbete. Vid sin sida har han
framförallt SM3BHT Sven och SM41M
Enar. Det är alltid svårt att basera hand
lingsprog,rampå frivill,iga insatser, men vi
tror med ·de starka engagemang som de
håller i denna fråga har med stöd ifrån
styrelsen v,årt handikapp-program skall
kunna komma till stånd. Det bör för öv
rigt i detta sammanhang framhållas, att
denna insats från SSA:s sida till stor del
ko.mmi,t 1ill genom SM3BHT:s helhjärtade
och starka engagemang för handikapp
frågorna.
I.nnan vi kan gå ut med ett aktivt pro
gram är det många frågor som måste lö
sas. Det är problem både av ekonomisk,
administrativ och teknisk art. En av de
stora frågor.na, som måste lös·as, är fi
nansieringen. SM5WL:s minnesfond för

slår för närvarande rnte långt. Vi hoppas
att kunna utveckla en Morokulien-aktivi
tet av samma stor~eksordning som i Norge
och på det .sättet kunna finansiera en stor
del av handik'appaktiviteten . Vi måste på
olika sätt kunna räkna med aktiv,t stöd
och medver,kan av distr,i ktsledare. klubbar
och enskilda över hela landet. Många per
sonliga insatser krävs om programmet
skall kunna genomföras. Vi har all anled
ning förmoda, att samarbetet med Tele
verket och Teleskolan kommer att vara
goH när det gäller att i förekommande
fall medverka till dispens från prov.
I vårt förberedande arbete är vi i sty
relsen m'y cket angelägna om aM få ta del
av de synpunkter och önskemål som f.inns
bland föreningens medlemmar, inte minst
från de som själva är handikappade. Skriv
gärna tHI SM7CRW med Era förslag.
Lennart Stockman, SM5FA

Sedan senast ...
Detta nummer bygger kring eH tema 
handikappverksamheten. Allesammans in
ser vi väl betydelsen av att söka ge funk
tionshämmade, syn- och hörselskadade
och likställda en meningsfylld tinvaro, inte
bara genom aH de kan beredas eU lämp
ligt arbet.e utan även alt söka ge dem en
intr.essant och .stimulerande fri.t idssyssel
sättning . I många fall är det inte möjligt
för dem själva att " komma igång " el.ler
ha medel at! skaf,fa utrustning, och det är
ju här som vi skulle vilja sätta in resurser
från bl a Hans Eliaesons minnesfond . Ty
värr räcker inte dessa medel så långt och
därför måste vi söka oss andra vägar. En
amatör som är verksam inom Lions Club
har berättat om deras hjälpverksamhet.
Lions kan hjälpa ~ill med bidrag för en
enskild handikappad inom deras region
men ,däremot är utsikterna för bidrag för
en " riksverksamhet" liten . Du som har
kontakter inom Lions, försök att intressera
dem för den enskilda handikappade du
känner, på samma sätt som man gjort
Höör för SM7EMG. Se OTC nr 2/72 .
Om diplom
Jag har personligen ganska Ji.ten för
ståelse 'f ör "Diplom-jägarklubbar". Möjli
gen kan de vara vägledande för dem som
200

samlar diplom och som vill veta vilka di
plom som är " ackrediterade".
Här i SM kan praktiskt taget vilken en
s~ild amatör eller klubb som helst instifta
ett diplom och kräva att det ges publici
tet kring det. Kråkemåla Sändarklubb
(med en medlem) kan ge ut ,ett diplom 
en keramiktallrik - som "med hänsyn till
diplomets framställningskostnad" be
tingar 20 IRC, och KSK får diplomets reg
ler spridda via OTC.
Jag läser i norska "Amat0rradio" nr
4/72: "Vads0gruppen av NRRL har sendt
inn forslag om udgivelse avet nyt diplom
- WND - Worked Norwegian Districts".
Diplomet går ut på att man "skal kon
takte flest mulig norske radioamat0rer i
fle.st mul.ig norske kommuner, og skal ut
deles for CW eller fone. Hovedstyret kan
ikke anbefale utgiveisen av diplomet i
hen hold til rekommendasjon fra IARU, der
anmodes om begrensning af diplomflom
men. Hovedstyret kan ikke nekte
Vads0gruppen å utgi diplomet, men hi.n
stiller likevei til gruppen å vurdere saken
på nyt". Styrelsen är också av den me
ningen ·aU reglerna är för komplicerade
för utländska amatörer ef·t ersom de måste
hålla reda på flera hundra kommuner i
landet.

I Norge är grupperna (klubbarna) " fast
anslutna" till riksföreningen NRRL och
bör därför handla i föreningens anda.

iglar och silkesmaskar får v,i däremot sän
da i paket till utlandet - vilket kan vara
bra att ve·ta.

Vet ni detta
ni snuskhumrar. ni narkotikalangare. ni
OSL-jägareoch likställda?
I post.v erkets pakettaxa står under ut
rikes: Det är förbjudet aH i paket till ut
landet innesluta nedan angivna föremål :
A. Föremål, som inte får föras in eller
sprid,as i adresslandet.
B. Oanständiga eller osedliga föremål. :
C. Opium, morfin, kokain ,eller andra be
dövni,ngsmedel. ( . . .)
D. Handlingar som har karaktären av verk
lig eller personli.g brevväxling (hit t ex
s k QSL-kort som utväxlas mellan
radioamatörer) samt brevförsändelser
av vil,k et sl'ag som helst som sänds
mellan andra personer än paketets av
sändar·e och adressat eller personer
som bor hos dem ."
Frånsett at,t textförfattaren har vissa
svårigheter med språket så kan vi kons
tatera alt han inte haft några svårigheter
med att klassificera OSL-kort. Bin, blod-

"Dataknuttarna"
har hittat på eb! alfabet som kan läsas av
datorerna. Men gM man inte litet till
överdrift när man även kräver att vi män
niskor också skall lära oss dett'a alfabet.
Snedtända reklammakare "lattjar" nu med
datashlar i annonser etc, men där bör vi
ha möjlighet att reagera!

OSCAR B

OS-72

OSCAR B = OSCAR VI

DL-LICENS FöR OL YMPIA-BESÖKARE

Från ORV 4/7 har följande saxats:
Uppskjutningen planeras till juni 1972.
•
•
Banan blir ungefär lika som för Os
car V.
•
Erforderlig sändningseffekt för trafik
över den linjära 432/144 MHz-trans
latorn ca 200 - 300 W ERP. Alla tra
fiksätt kan användas men CW och
SSB rekommenderas.
För trafik över 144/ 29 MHz-translatorn
•
behövs ca 20 W HF och en antenn
förstärkning på 12-14 dB. Om cirku
lärpolarisation används skall den va
ra högervridande på norra halvklotet.
•
För att använda FM-translatorn (den
australiska) behövs ca 200--300 W.
Endast FM kan användas och swinget
bör vara ± 7,5 kHz.
Allmänt gäller att minsta möjliga effekt
som erfordr.as för kontakt bör användas.
Om alla noga observerar detta ökar möj
ligheterna för dem med låg effekt att få
OSO.
SM5CJF

För att förenkla proceduren vid utfär
dandet av korttidslicenser i Västtyskiand
har myndigheterna beslutat att det under
tiden 1 juni - 30 september är tillräck
ligt för besökande 'amatörer i olympiastä
derna MOnchen och Kiel att visa upp sina
hemmalicenser (tillståndsbevis) hos tele
myndigheterna där. Därvid får man kost
nadsfritt en besökslicens och anropssig
nalen blir av typen W1 RW/DL. Telemyn
digheterna - Oberpostdirektion (OPD) 
har följande adresser :
OPD MOnchen, Dienststelle 25-1 ,
Arnulfstrasse 60, MONCHEN.
OPD Kiel, Dienststelle 25/26-2,
Stresemannplatz, KIEL.
Expeditionstider är 0800--1200 och
1400--1600 måndag-fredag .
Under Olympiska Spelen kommer ama
törerna i MOnchen-området att ha en ut
ställningsstation uppställd i OPD-Iokaler
na oc,h denna kommer att stå till besö
kande radioamatörers förfogande .
SM6CPI

Optimist-transceiver
kallar SM4BSN sin konstruktion som be
skrives i detta nummer och som jag tyc
ker är en ver'kligt trevlig grej till billigt
pr'is. " En krona pr meter" på 80 mb är ju
ett facilt pris . -BSN är ännu inte fyllda 18
år.
Detta nummer
är som synes ett dubbelnummer. Trycke
r.iet har ledigt i juli och nr 8 kommer den
15 augusti. Glad sommar önskar -WB , -GL
och -ETC.
SM3WB
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van
Min

DL2
SM2BZU

Sven V. Jonsson, SM3BHT
Box 5008
86024 ALNÖ

I milten av 1951 hade jag förmånen att
för första gången sammanträffa med miA
vän, en av de idag mycket aktiva radio
amatörerna på amatörbanden . Ett par år
tidigare var han en av sin hemstads mest
lovande fotbollsspelare . AI<tiv, snabb i hu
vudet och i benen.

Gunnar Esbjörnsson
Lillågatan 2D
96100 BODEN

SM2-distriktet är särpräglat av flera or
saker. Det omfattar ett område lika stort
som SM0 - 4 - 5 - 6 och 7 tillsam
mans. Detta svarar dock inte mot samma
amatörtäthet. Detta i sin tu r gör att kon
takterna inom distriktet blir svåra att vid
makthålla. Klimat, ljus - mörker och au
rora etc har ju alltid satt sin prägel på
befolkningen i gemen och radioamatören
är oxo en produkt av allt detta. Han är
särpräglad , kanske titet tystlåten t ex i de
större amatörsammanhangen. . Men det
utesluter inte hetsiga och långvariga dis
kussioner när tillf.älle bjuds - och sinnet
rinner på!
Som DL skulle man vilja ha " ögonsam
band" med hela distriktet, men avstånden
gör detta i praktiken helt omöj I igt. Vi har
i s·tället sökt lösa detta problem med kon
taktmannaskap och -träffar, och gärna 
före varje ordinarie bulletin - få någon
minuts r.apport från kontaktmännen eller
deras ombud . Bullesändningen och efter
följande snack är ytterligare ett sätt att
skapa kontakt och jag skulle nog önska
att ännu fler ville hoppa in efteråt med
kommenta~er och synpunkter, antingen
det nu gäl·ler det direkta bulleinnehållet
eller associationer därtill .
Distriktets storlek och i prakti,ken oer
hörda avstånd till (övriga) Sverige ställer
särskilda krav på utformningen av SM2
bullen, något som jag oxo nyligen fram
fört i en enkät i ämnet, (och där jag oxo
utgår ifrån att mina synpunkter beaktas!).
Klubbverksamhet
finns på åtskilliga
håll inom distr.iktet, men även här är av
stånden en hämsko och jag skulle önska
elt intensivare samarbete mellan klub
barna, t ex i form av utväxling av klubblad
och annan information.
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Om min egen person kan sägas alt jag
är 30 år gammal. Jag blev intresserad av
radio redan i 7-årsåldern. Det började
med en gammal kristallmottagare och ett
rundradiochassi. I tolvårsåldern blev jag
biten av DX-ing genom en artikel ·i skol
tidningen "Kamratposten". Mitt sändar
amatörintresse väcktes första gången ge
nom elt besök hos en sändaramatör här
i Boden. Hans signal har tyvärr fallit mig
ur minnet, men kan hända känner han igen
sig vid läsningen av dessa rader. Radio
intresset förde mig i kontakt med FBU
(Frivillig Befälsutbildning) i vilken jag del
tog en hel del ,i signalutbildning . Det var
också i samband med e(1 lägerkurs som
maren 1960 som jag skadade mig och
därigenom blev bunden vid rullstol.
Jag insåg ganska tidigt att amatör
radion skulle kunna hjälpa mig ur den
påtvungna isoleringen från omvärlden.
Ja9 ansökte och erhöll hösten 1960 ama
törtillstånd klass A - på dispens. I sam
band med sjukhusvistelse 1963 65 i
Göteborg vidareutbildade jag mig med
benägen hjälp av SM6AUZ/Hans och and
ra Göteborgsamatörer och klarade samt
I.iga prov för radiotelegrafistcertifikat utom
telegrafien, där mitt handikapp fortfarande
utgör ett nära nog oöverstigligt hinder.
Jag strävar emellertid vidare och hoppas
en dag få uppleva att även få detta prov
avklarat. Amatörradion har betytt ofant
ligt mycket för mig under dessa år som
gått. Den har givit mig många goda vän
ner, och den var också den direkta an
lednfngen till att jag i januari 1971 fick
anställning som radioexpeditör hos poli
sen här i Boden.
--+ 203

Nu låg han förlamad i sin säng , drab
bad av den förödande sjukdomen polio,
med förhoppningarna på nuet och fram
tiden slagna i spillror. En ofattbar situa
tion för en människa som för kort tid se
dan sett livet leka, känt tillfredställelsen
av att framgångsrikt kunna jämföra sina
kroppsliga krafter och sin snabbhet med
jämnåriga. Att uppleva publikens jubel på
arenan, att vara medelpunkten och den
man ställde stora förväntningar på. Som i
ett trollslag hade hela bilden förändrats,
nu sattes hans livsmod och livsvilja på
hårda prov. Man förstår även att en en
sam moder upplevde stunder av bitterhet
mot ett oblitt öde som försatt henne i en
över måttan arbetskrävande, bunden och
ekonomiskt besvärlig situation . Medvetan
det om delta bidrog säkert även till att
min vän upplevde sin livssituation som
djupt meningslös.

--+
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Min radioutrustning består för närva
rande aven Drake TR-4, R-4B och Heath
kit slutsteg plus en del mätutrustning. An
tennerna är en beam ·för 20-15-10 mb
och en W3DZZ. Jag hoppas också kunna
komma igång ·på RTTY inom en nära
framtid . Jag kör både DX och "Iokal
aso'n " och jag är specie).1t road av att
köra brittiska stationer för att vidmakthål
la engelskan. En stor del av min sjukhus
tid tillbringade jag på ett rehabiliterings
sjuk,hus i England , f ö samma sjukhus
där "Svenne Benka" återbördades till ett
aktivt liv. Jag är också intresserad av att
bygga, men där lägger tyvärr mitt handi
kapp hinder i vägen .
Gunnar 2BZU

Den värsta krisen var emellertid över
vunnen när vi första gången träffades. Han
började återfå en liten gnista av sitt kon
taktbehov med andra människor, en öns
kan och ett behov att bryta den isolering
han tvingats in i.
Under denna tid lärde han sej att resa
och att uppleva genom författares skild
ringar i den för honom tillgängliga litte
raturen. Dagstidningar och rundradion gav
honom kontakt med händelserna i nuet.
På för mej obekant sätt hade han även
börjat intressera sej för amatörradio. På
den tiden använde ju amatörerna AM vil
ket gjorde att amatörtrafiken kunde av
lyssnas aven bredare allmänhet. Kan
ske hade han aven tillfällighet råkat
ställa in sin rundradiomottagare på ett
amatörband, funnit diskussionerna där in
tressanta och kanske föddes då en dröm,
en dröm om en egen radiostation:
Om än sporadiskt så besöktes han då '
och då av vänliga radioamatörer vilka fått
vetskap om den radiointresserade yng
lingens situation och han sporrades att
tillägna sej de kunskaper i telegrafi och
radioteknik som fordras för erhållande av
amatörrad iocertifikat.
.
När hans drömmar ett år senare för
verkligades kände glädjen inga gränser.
Han har berättat att denna stund betytt ·
oerhört mycket för honom och för hans
fortsatta tillvaro. Han hade lyckats genom
föra en arbetsprestation och fått bevis på
att han lyckats. I kontakterna med lika
sinnade på amatörbanden var han helt
plötsligt jämställd med dessa sina kolle
gor. Han hade funnit ett område där han
för en stund kunde glömma sitt handi
kapp. En underbar känsla att åter få upp
leva en del av den jämlikhet han under
några år varit utanför. En värld öppna
des som han under de senaste åren en
dast kunnat drömma om.
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Omkring ho.no.m bildades en vänkrets
so.m även givit ho.no.m många perso.nliga
ko.ntakter o.ch många värdefulla mänskli
ga relatio.ner.
Vad betyder ett handikapp? Vad bety
der det att tvingas avstå ifrån så mycket
so.m vi andra finner så självklart? Kan vi
sätta o.SS in i en situatio.n där iso.lering,
mörker, att vara en samhällets särling, är
den grå vardagen? Att leva ett liv där ett
gravt handikapp helt avgör vad man kan
o.ch inte kan göra. Att i många stycken
vara helt bero.ende av andra människo.r
o.ch deras eventuella välvilja, att inte va
ra so.m andra. Ett besök på DHR:s se
mesterhem Dellenbo.rg i Delsbo., Hälsing
land, so.m SM3EAG / Bertil o.ch jag gjo.rde
hösten 1971 gav o.SS många upplevelser.
Bland annat medförde vi en radio.statio.n
för att kunna demo.nstrera amatörradio.
trafik för de handikappade. En stunds
QSO:ande mitt på dagen gav o.SS bl a
ko.ntakter med
ett drygt halvdussin
handikappade radio.amatörer i såväl Sve
rige, No.rge so.m Finland . Flera av dessa
hade jag tidigare haft ko.ntakt med o.ch
de hade då varit "helt vanliga" radio.
amatörer o.ch det var med överraskning
vi nu åhörde deras berättelser o.m sina
handikapp o.ch vad denna ho.bby betytt
för dem. Tillgång till en liten bit av "vår"
jämlikhet.
Säkert kan många, med min vän, läm
na liknande skildringar o.m hur en ho.b
by kan gripa in i en människas liv o.ch
bidra till att ge livet innehåll , tillfredsstäl
lelse o.ch mening.
Min vän firar i år 20-årsjubileum so.m
radio.amatör. Sedan flera år tillbaka bo.r
han i en egen villa tillsammans med en
underbart go.d o.ch förnöjsam hustru o.ch
en 15-årig so.n, so.m även han snart har
egen amatör.radio.licens. Med rullsto.lens
hjälp gör min vän pro.menader på den
egna to.mten o.ch i den närmaste o.mgiv
ningen o.ch med den specialutrustade bi
len gör familjen mångmilafärder. Och ge
no.m amatörradio.n har min vän en sto.r
del av sin vänkrets samlad o.mkring sej.
För någo.n månad sedan sade min vän :
"Du Sven vet vad amatörradio.n betytt för
mej. Det var den so.m gav mej livet åter
i början av 50-talet. Det är tack vare
amatörradio.n jag fått förmånen att upp
leva aHt detta. " I sanning en underbar
ho.bby!
73 de SM3BHT/Sven '
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STADGAR
FÖR "HANS ELlAESONS MINNESFOND"
Antaget av Föreningen Sveriges Sändare
amatörers styrelse den 29/9 1955.

§ 1
ÄNDAMAL
Fo.nden, vilken är instiftad t.il1 minne av
Hans Eliaeso.n o.ch av det arbete han ned·
lagt för de svenska sändareamatörerna ,
har till ändamål att geno.m understöd av
eko.no.misk o.ch materiell art bidraga till
ökade möjligheter för handikappade sän
dare- o.ch lyssnareamatörer att utöva sin
ho.bby.
§2
INKOMSTER
Fo.ndens inko.mster utgöras av:
I samband med betalningen av årsavgiften
till Föreningen Sveriges Sändareamatörer
skänkta eko.no.miska bidrag,
särskilda eko.no.miska bidrag från medlem
mar o.ch övriga intresserade,
gåvo.r i fo.rm av materiel m. m., skänkta av
medlemmar o.ch övriga intresserade samt
övriga inko.mster.

§3
FÖRVALTNING
Minnesfo.nden förvaltas av Föreningen Sve
riges Sändareamatörers styrelse, varvid
från Förening.ens övriga räkenskaper skild
bo.kföring upplägges.
Fo.ndens medel skall förvaras insatta på
bank o.ch uppstående ränto.r skall tillföras
fo.nden . Fo.ndens materiel förvaras enligt
styr.elsens bestämmande.
§ 4
REVISION
Förval.tningen ·av minnesfo.nden revide
ras årligen av Föreningen Sveriges Sän
dareamatör·ers reviso.r i samma o.rdning
so.m är för.eskriven för revideringen av
För-eningens räkens'kaper o.ch förvaltning .
§ 5
UNDERSTÖD UR FONDEN
Beslut rörande understöd ur fo.nden fattas
av Förenjngen Sveriges Sändareamatörers
styr·else, so.m .regel efter vederbörande di
striktsledares hörande.
.
Understöd kan utgöras av dels eko.no.miskt
bidrag till :
medlemsavgif.t i Föreningen,
geno.mgång av kurs för utbildning till sän
dareamatör,
inköp av facklitlteratur,
ko.stnader ,i samband med pro.v för ama
törcertifikat,

avgifter til·1 televerket för amatörradio.
licens,
inköp av materiel samt
övriga ändamål, so.m Föreningens styrelse
beslutar,
dels bidrag i fo.rm av HIIdelning av till
Fo.nden skänkt materiel.
Berättigad till understöd ur fo.nden är per
so..n, so.m är medlem .i Föreningen Sve
riges Sändareamatörer eller, i de fall un
derstödet avser medlemsavgift i Förening
en, fyller fo.rdringama för medlemskap,
o.ch o.m vilken det kan ' styrkas att han .' är
i b.eho.V av sådant understöd o.ch att det
är tro.ligt att understödet i väsentlig mån
kommer att bidraga till vederbörandes
möjligheter att utöva radio.ho.bbyn.
§ 6
BEHANDLING AV ÄRENDEN RÖRANDE
UNDERSTÖD UR FONDEN
Framställning rörande understöd ur fo.n
den samt därav föranledda utredningar,

yttranden o.ch beslut skall betraktas so.m
förtroliga.
§7
ÄNDRING AV STADGAR
Beslut rörande ändr-ing av dessa stadgar
fattas av Föreningen Sveriges Sändare
amatörers styrelse.
§8
UPPLÖSNING AV FONDEN
Beslut rörande fo.ndens upplösning fattas
vid Föreningen .sveriges Sändareamatörers
år.smöte. Härv.id skall fo.ndens tillgångar
användas för ändamål so.m överensstäm
mer med i dessa stadgar angivna riktlin
jer.
Vid upplösning av Föreningen Sveriges
Sänd·areamatörer skall beslut samtidigt
fattas rörande fo.ndens upplösning eller
överlämnande till annan o.rganisatio.n för
förvaltning enligt i stadgarna angivna rikt
linjer.

Kommentar

Kontakt

Ett handikapp i förening med intresse
för amatörradio. ·innebär självfallet icke att
man auto.matiskt har fyllt fo.rdringarna för
erhållande av ekono.miskt bidrag ur Hans
Eliaeso.ns Minnesfo.nd.
Säkert har många handi·kappade ekono.
miska förutsättningar att själva svara för
ko.stnader i samband med utbildning o.ch
inköp av teknisk utrustning . Samtidigt
finns ett sto.rt antal handikappade vilkas
eko.no.miska situation är sådan att deras
möjligheter att ·utöva sin ho.bby som sän
dare- eller lyssnareamatörer är ytterst be
gränsad . På vårdhem och institutioner
runt o.m i landet finns handikappade för
vilka amatörradion skulle kunna betyda
mycket o.m de kunde beredas tillfälle att
ko.mma i ko..ntakt med denna ho.bby.
Vi måste vara medvetna o.m att vi inte
ens med hero.iska arbetsinsatser to.rde
kunna tillföra Minnesfo.nden så sto.ra eko.
no.miska bidrag att den kan tillgo.do.se alla
dessa beho.v.
Däremo.t vet vi att Minnesfo.nden, med
de svenska radio.amatörernas hjälp, skall
kunna samla in så mycket pengar att
Minnesfo.nden, i SM5WL:s anda, kan hjäl
pa många a·v de so.m har det största
hjälpbeho.v.et. Fo.ndens ide är så go.d att
dess stadgar är värda att alltid hållas le
vande.
SM3BHT

To.mheten i en vardag utan meningsfull
sysselsättning i fonm av ett vanligt arbete
eller någo.n annan verksamhet, som man
känner sig till freds med , är verklighet för
mån.ga handikappade eller kan vara ett
hot som snart kan förvandlas till verklig
het.
Sk·ulle ingenting gå att göra åt detta?
Amatörrad io har v,isat sig vara ett medel,
som både förhindrar o.ch övervinner bl a
psyk,iska spänningar, samt är nytto.träning
under nöje. Hobbyn är av eno.rm betydel
se o.ch är ett generöst psyko.lo.giskt hjälp
medel för ·att glömma handikapp samt i
många fall ett viktigt steg vid rehabilite
ring o.ch stimulerar att uppnå psykisk o.ch
fysisk prestatio.nsförmåga av muskler o.ch
andra kro.Ppsliga o.rgan . Det bör inte vara
svårt att inse att amatörradio. betyder
mycket för den hand.ikappade. Amatörra
dion
tjänar individen , rehabiliteringen.
d v s åter.ställandet av livsdugligheten .
Vem kan motsäga det?
73de John-Iwar SM7CRW

•

5i1ent key
Enl,igt ·en no.tis i DN har ex-SM7LY, Eric
Elmskog avlidit 65 år gammal. Han fanns
med redan i 1939 års list'a och vid sin
pensionering 1969 var han fyrmästare vid
Sandhammarens fyrplats .
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Vem var SM5WL?
Hans Eliaeson • 1907

t

1955

Det finns naturligtvis en del som und
rar vem SM5WL var, han som fick ge
namn åt en minnesfond . Jag skall försöka
ge en kort ·beskrivning av honom.
Hans Eliaeson avled den 17 februari
1955, 48 år gammal och han var då sedan
20 år .till·baka redaktör för QTC. Han var
ursprungligen ·hemmahörande i Göteborg
och kom därför att tillhöra "Old Johns"
d v s SM6UA skola. DL6 var han åren
1932-34. Tekniskt sett var han mycket
kunnig och hans utrustning var genom
åren alltid hembyggd av mycket hög klass.
Han var den .första svenska amatör som
kom igång på 10 mb och gjorde där sen
sation över hela världen genom sina fina
resultat. Som första svensk fick han WAC
1930. Han var mycket aktiv på banden och
fick därför god ·kännedom om medlem
marnas tankar och öns·kemål, vi·lket inte
minst märktes på de aliiklar han själv
skrev i tidningen . Han kom all,tid med go
da råd för att hjälpa amatörer som kört
fast i sina byggen, och han klargjorde
problemen på ett enkelt och förståeligt
sätt. Vi kom i nära peJsonlig kontakt med
varand ra redan år 1935, och närmaste an
ledning .yar väl att vi båda insåg att en
bra föreningsNdning var ett livsvillkor för
SSA.
I. en för föreningen brydsam situation
åtog han sig år 1948 att även vara dess
sekreterare. Till .en början hade han inte
hjälp av något kansli, och det är väl när
mast en gåta 'h·ur han kunde klara dessa
b~_da sysslor och dessutom hinna med att
förse sin station med moderna tekniska
finesser och även vara verksam i luften.
Han hade ju också ·familj .
Till SSA :s 30-årsjubilEwm 1955 var det
merlingen att han skulle kallas till heders
ledamot i föreningen . Sedan en tid hade
han emel·lertid varit svårt sj.uk och han
avled några veckor före årsmötet. Med
enhäl·l·ig majoritet instiftades under årsmö
tet "Hans Eliaesons minnesfond" med hu
vudsyftet alt "hjälpa dem som av någon
anledning är arbetsoförmögna, och som
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Denna bild av SM5WL är av den 2 juni
1935 där han utsätts för behandling med
en korkskruv av ex-SMXN (nuvarande
SM7RS) I SM4YU's tandläkarstol. Tand
läkaren själv ser vi längst till vänster och
därintill SM6UJ och SM5WZ. Längst till
höger SM5-185 som senare fick signalen
SM4TQ.
därför har ekonomiska svårigheter, vilka
hindrar dem att utöva vår hobby eller va
ra med i vår förening".
Hans Eliaeson var en gedigen person
lighet med sund syn på ,problemen och
med stor erfarenhet av amatörradions tek
niska och administrativa sidor. Det var
därför helt naturligt alt han hedrades på
detta sätt. Den svenska amatörrörelsen är
skyldig honom mycket för hans uppoff
randeoch oegennyttiga arbete. Förening
en kom alt uppta de bästa åren av hans
liv, men jag tror att han var mycket lyck
lig att så hefhjärtat få ägna sig åt detta
a~bete . Vi kan visa vår tacksamhet mot
hans arbete genom att lämna bidrag till
minnesfonden .
SM3WB

Tekniska hjälpmedel
för handikappade
radioamatörer
Under årens lopp har det utvecklats en
hel del hjälpmedel för funktionshämmade
människor. Helt naturligt ligger en stor
del av denna utveckling hos den medi
cinska forskn~ngen, och den skall vi inte
närmare beröra här. Intressant för oss
är emellertid den tekniska utveckling som
skett för alt göra amatörradion 1illgänglig
även för svårt funktionshämmade. W2JIO ,
Robert W. Gunderson vid New Yorks in
stitut för blinda har t ex, trois att han
själv är blind sedan födseln, konstruerat
och byggt närmare 50 ol,ika tekniska ap
parater för blinda. De flesta av hans hjälp
medel by,gger på bryggkopplingar var
vid man får en .akustisk indikering i stäl
let för den visuella.
I Norge har olika amatörer inom NRRL:s
hjälpfonds ver,ksamhetsområde inriktat sig
på aH framställa olik,a hjälpmedel. LA70F,
Thormod BI2J har t ex utvecklat en av
stämn,ingsindikator som tar upp högfre
kvensenergi från PA-steget i sändaren
och ger en LF-ton med varierande ton
höjd i en högtalare. Dessutom har han
konstruerat en all bands avstämningsenhet
som skall kunna anpassa en antenn som
ligger inom området 12 200 ohm iill
en sändar.e med 50 ohms utgång . Även
i denna apparat översätts SWR-meterns
utslag i ljud.
Även de hörselskadade kan ges möj
lighet att syssla med amatörradio. Här kan
t ex telegrafitecknen omvandlas till visu
eUa signaler som projiceras på remsa el
ler på en skärm. RTTY-trafi.k är också en
helt naturl·ig kommunikationslösning för
dessa. För s k dövblinda finns möjligheten
aH öve!1öra informationer såsom meka
nisk·a vibrationer.
En modern transceiver är inte särskilt
"handi·k appvänlig" . Där kan man med
hjälp av speciella "utväxlingar", som an
bringas i form av "spakar" på rattar och
omkopplar-e , göra det möjligt för den hör
selhämmade att utföra omkopplings- och
inställningsoperationer själv.

Det finns emellertid sådana som helt
saknar förmåga ·att använda händerna för
manövrering och kanske endast kan ut
föra vissa rörelser med huvudet. För så
dana har utveckLats en anordning kallad
munpinne. LA8EM betjänar t ex sin trans

En mycket driven operatör, Leif LA8EM
betjänar sin transceiver med munpinne.
Foton från LG5LG Hjelpefond.
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ceiver helt med munpinne. och det visar
sig att man klarar sig med mycket enkla
hjälpmedel - om man d€ s sutom har li
tet fantasi. I USA har man framställt an
ordningar som bygger på servoprincipen
och manövreringen sker då med den lil
la rest av rörelseförmåga man har i hand
eller huvud.
För den seriöst arbetande handikappa
de amatören kan förmågan att sända
morse inte bara vara ett medel utan även
et! mål. Den norska hjelpefonden har ut
vecklat en pneumatisk styrning aven el
bug för starkt rörelsehämmade. Det har
visat sig att munnen är en mycket an
vändbar "pump" som kan ändra luft
trycket i ett plaströr upptill tio gånger i
sekunden, med tryckvariationer av stor
leksordningen 100 mm kvicksilver. Den
luftvo.lym som är nödvändig för dessa
tryckvariationer är bara ca 1 cm 3 . Med
sådana här pneumatiska grejor' kan man

t ex skriva på skrivmaskin. vända blad i
en bok eller påverka paddeln i en elbug.
Genom insugning av luft i plastslangen
framställer man prickar och genom ut
blåsning streck. och det lär ej vara nå
gon svårighet att komma upp i 60-takt
på d€ t ta sätt.
Vi skall inte komma med några utför
liga bes.kr-ivningar i QTC hur man löser
sådana här problem. Men vi viol I tala om
att det många gånger redan finns färdiga
lösningar, och den "tekniska kommiite"
som SSA handikappfunktionär SM7CRW
skisserat i sitt handlingsprogram skall be
vaka detta område. Kommitten skall t ex
hålla kontakt med Handikappinstitutet i
Stockholm som är et.! betydande och er
för forskning,
utveck
känt centrum
ling och information om tekniska hjälp
medel för funktionshämmade . Dessutom
även med Hjelpefonden i Norge och mot
svarande organisationer i andra länder.
Sven Granberg, SM3WB

ARIM
Amatör-Radio

Morokulien

På svensk-norska gränsen mellan Charlottenberg och Kongsvinger ligger fristaten
Morokulien. Redan 1914 reste fredsföreningarna i Sverige och Norge där en minnes
sten till minnet av den då 100-åriga freden mellan länderna. Till fristaten hör ett litet
territorium, lika fördelat på ömse sidor om gränsen. Den administreras av fredsföre
ningarna i de båda länderna. Sitt namn - sammansatt av det norska ordet moro och
dess svenska motsvarighet, kul - 4ick fristaten i ett svenskt-norskt underhållnings
program i radio, som under ledning av Lennart Hyland och Rolf Kirkvaag sändes i
slutet av 1950-talet.
Sedan 1968 finns i MorokuHen en amatörradiostation som har den norska anrops
signalen LG5LG och den svenska SK9WL - båda speciellt tilldelade Morokulien av
myndigheterna. Stationen ,förval,tas av stiftelsen ARIM - Amatörradio i Morokulien 
vars styrelse till lika delar består av svenskar och norrmän. Avsikten med verksamhe
ten är att samla in medel till hjälpfonder i vardera landet. Dessa fonder användes se
dan till att utrusta handikappade med amatörradiomateriel.
Den som önskar stödja verksamheten kan göra det genom att bli medborgare i Mo
rokulien . Medborgarbreve,t får man genom att sätta in 20 ,kronor på postgiro 71 9088-7,
Hans Eliaesons Minnesfond, 67044 MOROKULlEN. Andra belopp är naturligtvis också
välkomna.
Sändaramatörer över hela världen bidrar till fonderna genom aH betala en mindre
summa för de QSL-kort som bekräftar radiokontakter med Mo,rokulien.

Ett medborgarbrev är en bra present eller ett lämp
ligt pris även för icke radioamatörer.
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Rävjakt
Torbjörn Jansson, SM5BZR
Grenvägen 36
13666 HANDEN Tel. OB-n7 32 BO

INBJUDAN TILL SVENSKA MÄSTERSKAP
I RÄVJAKT 1972.
Stockholms Rävjägare har härmed nöjet
att inbjuda till SM i rävjak.t den 2-3 sep
tember 1972.
Sedvanliga tävlingsregler (enligt QTC
6-7 1970) gäller. SM består i vanlig ord
ning av två tävlingsetapper, en nattjakt
på lördagskvällen och en dagjakt på sön
dagsförmiddagen.
Förläggning
Förläggningskapaciteten är tyvärr något
begränsad. varför i första hand icke stock
holmare kommer att erbjudas plats och
i andra hand de stockholmare, som bor
längst bort.
Av naturliga skäl vill vi inte avslöja för
läggningsorten på detta stadium, varför
vi vore tacksamma att få fria händer vid
förläggning av stockholmarna.
Kostnader
Anmälningsavgj.ft 15:-.
"Helpension" innefattande logi, middag
på lördag ooh söndag samt frukost på
söndag 50:-.
Nattmål ·efter nattjakten 8:- + dryck
(ingår ej ,i hel,pension).
Mi,ddag (lördag el,l er söndag) 15:- +
dryck.
Anmälan
sker genom att ~nsätta anmälningsavgif
ten 15:-på postgiro 409639-2, För
eningen Stockholms Rävjägare.
På inbetalningskortets mottagardel eller
i separat brev till Torbjöm Jansson
(adress nedan) anges:
Namn
EventueU anropssignal
Adress
Telefo,nnummer
AI,der den 1 januari 1972
Kl,u bb
Onsk,emål om mat och logi (vi är tack
samma mot de stockholmare, som ger
oss fria händer att förlägga dem hemma
eller på platsen).

Anmälningsavgiften återbetalas ej, om
'ien tävlande uteblir.
Sista anmälningsdatum: 18 august;.
~nformation om lid, plats mm. kommer
att utsändas ,tHl samtliga anmälda omkrimg
en vecka .töre tävlingen.
Ansvariga arrangörer, som svarar på
eventuella ,frågor är:
Torbjörn Jansson (SM5BZR), Grenv 36,
13666 HANDEN. Tel. 08/777 32 80.
Alf Lindgren (SM5IQ), Ringav 10 A,
18340 TÄBY. Tel.: 08/7583923.
Göran Wickenberg (SM0ABZ), Renv 9,
18143 LIDINGÖ . Tel.: 0817659507.
Hjärtligt väl,lwmna!
StockhG'lms Rävjägare
Från Gävle
meddelar -CLAt att man tänker återinföra
rävjakt på programmet efter 17 års dvala.
Man har tre rävar och tre saxar. Det åter
står att hoppas, :att det är slut på dvalan
för den här gången.
Från Gotland
har vi fått preliminärt jaktprogram för
1972. Den som vil,1 deltaga i någon av
jakterna sJQaIl allmäl,a sig till -CIO/Totte,
tln 0498-11669 senast kl 1900 dagen im
nan , Det måste vara mfnst tre jägare för
att jakten skall genomföras.
L 17 juni kl 1000
o 28 juni kl 1800
22-23 jul,i
Field dag hos SM1AWD
i Stenkyrka
L 5 aug. kl 1400
T 17 åUg. kl 1800
L 26 aug. kl 1400 Fårö. Arr: SM1DK
L 16 sept. kl 1400 KM-dag
F 22 sept. kl 1900 KM-natt
Glöm Inte bort
att anmäla dig till NM senast den 15 juli
och till SM senast den 18 augus,ti.
(-BZ~ är inkanad fem
veckor framåt
men han Ilycker inte det är kul: "Bättre
en rävja,ktsledare i Handen än ,tio i bus
ken" säger Tobba. -WB).
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SK5AA
Vinter-field day
Donald Olofsson, SM5ACQ
Box 213
721 06 VÄSTERAS
Så här på försommaren kan det kanske
vara kul att läsa om ett vintrigt jippo som
Västerås Radioklubb hade för sig under
februari och som några kanske hörde ta
las om på banden.
Vi var några VRKare som under hösten
började längta efter att ordna en Field
Day av litet ovanligare slag. När planer
na så småniJngom tagit fastare form och
det var lördagsmorgon den 19 febr hade vi
samlats 17 st vid vår kl.ubbstuga för att
åka till det i förväg rekognoserade ut
flyktsmålet. Målet var Gräsberget i Kloten
(Smedjebackens kommun för SCA-diplo
met) ooh med oss hade vi skidor och an
nat som hör till en vinterutflykt plus dess
utom allt som hör ti·I,1 en amatör-Field Day.
Inlastade i någ~a personbilar och en mili
tär "903" gav vi oss iväg.
Per bil 'nådde vi ca 1,5 km från den till
tänkta lägerplatsen. Där lastade vi ur och
en lång skidkaravan började sakta ringla
sig uppför berget in i en alldeles orörd
skog där endast älgar, harar och andra
1. SM5ENK, Björn framför kortvågsriggen
Drake TR-3. Till höger skymtar 5DISs
portabla TV och till vänster 2-meters
riggen. Underst syns tältspislådan!
2. Några av lägerdeltagarna samlade
utanför radiotältet: Fr v stående 5DIC
Ragge, 5EDX Janne, 5DMQ Wei, Tho
mas, 5ENP Björn, 5ENX Lennart, 5ACQ
Donald, 5EOS Kent, Anders, Göran,
5EHV Dan, 5EFX Anders och 5FNB
Sven-Göran, sittande Lennart. 5CJW
Bosse höll i kameran.
3. Tältlägret i gryningen. I förgrunden
radiotältet med 2-metersbeamen som
sticker upp genom takfönstret, till väns
ter 14AVQ och till höger skymtar Inver
ted-Vee för 80--40 m. I bakgrunden
sovtältet.
Folo: SM5ENX.
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skogens djur tycktes ha gått före. Efter
som vi hade tänkt köra på 144 MHz hade
vi valt en högt belägen plats för vårt lä
ger och det blev en arbetsam uppgift att
med pulkor transportera upp all utrust
ning som bl a bestod av 2 st militära 20
mannatält med tillbehör, 5 säckar ved,
matlagningsutrustning, en rejäl matlåda,
betongtäckmattor att ligga på, 75 liter vat
ten, bensindrivet elverk, personlig utrust
ning i ryggsäckar samt viktigast av allt
riggar och antenner.

antennen för hand. Strömförsörjning fick
vi från ett litet Honda elverk som gav ca
500 watt om man pysslade om det litet.
Det stod i en snögrotta ca 50 meter från
radiotältet.

Dom som inte släpade pulkor började
gräva sej ner genom det halvmetertjocka
snötäcket på lägerplatsen för att få fast
mark för de båda tälten . Några andra bör
jade sätta upp antenner och nästan vik
ti.gas,t just då - några började I,aga lunch
målet, som bestod av köttsoppa och smör
gås.

AI.la lägerdeltagarna var hela tiden i full
verksamhet med gemensamma arbeten.
Gällde det inte matlagning (men det gjor
de det ganska ofta, hi!) så var det någon
ny förbindelsegång som skulle grävas i
snön, kaminer som skulle sotas, vaktas
'och med lagom mellanrum matas med ved
eller något som skulle hämtas från eller
transporteras Ii'" bilarna. Och så skulle
v·i ju köra de båda riggarna, skriva loggar
och ha kul åt alla skojiga inpass som
kunde höras under kontakter.na. Att alla
hade sysselsättning, bidrog säkert till den
trivsel som hela ·tiden rådde i lägret.
Aldern på deltagarna låg mellan 12--40
år med klar övervikt för det yngre gardet,
som alltid!

Båda tälten var resta och rigga~na igång
vid 15-tiden på lördagen (8 timmar efter att
v,i lämnat Västerås) och första kortvågs
osa kördes med SK5SSA i Västerås efter
DX-bulletinen på 80 m CW. På 2 meter
blev SM5AKU i Vingåker första osa. 599
rapporter på båda banden .

J

På söndag förmiddag var vi ORV under
VRKs s k aktivitetsdag på klubbfrekven
sen 3730 kHz och på 144 MHz. Under res
ten av den aktiva tiden kördes eller för
sökte vi köra samtliga band. De flesta
kontakterna avverkades dock på 80 och 2
m. På natten var de flesta av oss för tröt
ta alt ens tänka på att köra radio.
Många av dom vi körde tycktes glada
över en kontakt eftersom kommunen
Smedjebacken tydligen inte är så flitigt
i luften. OSL har förstås sänts till alla vi
körde.
Riggarna var för kortvågsbanden en
Drake TR-3 transceiver och för 2 meter
klubbens ordinarie rig med mottag,are
2G60 och sändare delvis av DJH-ty,p och
med ca 10 watt ut. Antennerna var In
vel1ed-Vee och 14AVO för kortvåg och 8
el yagi för 2 meter. 2-metersbeamens
mast reste vi upp genom tälttakfönstret
så att operatören själv lätt kunde vrida

Vädret var tämligen idealiskt vad gäller
temperaturen (bara några få minusgrader)
medan däremot sikten var ganska mini
mal, varför vi tyvärr inte kunde njuta av
den annars bedårande utsikten från ber
get.

Vid 1530-tiden på söndagen var det dags
att bryta lägret och påbörja hemfärden. Då
hade 108 osa körts, 32 på VHF och 76
på kortvåg och SM1 cia .blev den siste vi
körde på 2 m resp SK1BL på 80 m. Någ
ra hade för säker,hets skull redan vid mid
dagstid börjat bryta sovtältet och frakta
ner sådant som inte längre behövdes, till
bilarna.
Nu hade vi ett väl uppåkt skidspår och i
motsats I\·ill tidigare gic.k mesta energin nu
åt till att försöka bromsa pulkorna i ut
försbacken. Vid 1630-tiden var lägerplatsen
tom och väl avstädad, all utrustning las
tad i bilarna och deltagarna klara för
hemfärd. Kvar f.anns bara två kraterliknan
de gropar i snön med ett li,tet nät av för
bindelsegångar i alla riktningar.
Vi hoppas alla att mycket snart kunna
göra många liknande utflykl\er. Den här
kostade resp deltagare mindre än 20:
k~
•

SM5ACQ Donald vill att honoraret för denna artikel skall gå till
Minnesfonden. Tack. SK5AA får ett medborgarbrev!
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Karl Kottenhoff, SM4BSN
Hamngatan 26 a
62525 KARLSTAD

Fig. 2. Transceiverns kretsschema. Kretskortet på nästa sida.

Under hösten 1971 läste jag litet om di
rek,tblandade mottagare och blev intresse
rad ·av alt försöka mig på att konstruera
en sådan RX. Jag ville göra ,en mycket en
kel och mycket billig apparat och resulta
tet ,blev en kristallstyrd transceiver för 80
mb. I början rälmade jag med att bara
kunna köra lokala OSO:n inom staden,
men nu har jag kört åtskilliga OSO:n med
en medelräckv,idd på ca 30 mil. Karlstad
- SM7 är väl snarast nära SO mil! Sända
rens inet,fekt vid 12 voH är omkring 1 W
och det är ju gansk,a kul att med så små
medel nå sådana resultat. Jag kallade den
därför "Optimist-Transceiver" och den tår
betraktas som en skojig leksak. Se block
schemat tig 1.

HÖRTEL,

A
Fig. 1. Blockschemat.
Några nack,delar tår man med på kö
pet. Man måste använda en ordentlig all
tenn, t ex en 2 x 20 m di pol, W3DZZ eller
liknande. Då kan man också tå problem
med starka mellanvågssändare som kan
slå igenom, åtminstone då signalstyrkorna
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på 80 mb är små. Jag t ex har problem
med P1-sändaren i Karlstad , men det har
klarats av med en spänrkrets i antennen.
Mottagaren är tyvärr ganska bred, upp till
S kHz vid sidan om kris,t alltrekvensen, så
det är svårt att köra då det är mycket
ORM. Apparaten är billig och jag har gjort
en noggrann ,kostnadsberäkning med nya
delar och det går ,faktiskt alt bygga den
för ganska ,precis 80 kronor exkl. kristall
och kretskort men ink.!. ,en snygg låda.
Och en krona per meter är ju ett ganska
facilt pris för en ,transceiver!
En mycket summarisk genomgång av
schemat, fig 2. Sändaren består aven en
da transistor, t ex 2N1613 eller BFY34.
Transistorn måste förses med kylUäns, t ex
en stjär,nformig sådan. I mottagningsläge
ligger emi,t lern till jord via SOO ohm och i
sändningsläge nycklas emittern. Vid mot
tagn.ing kommer sändaren alt t,ungera som
lokaloscillator. Blandningen sker i dioder
na AA119 varefter signalen går vidare till
LF-förstärkaren , en billig IC, t ex TAA141
eller TAA263. Med denna ger förstär,karen
bara ca 1S mW vartör man måste ha elt
par känsliga hörlurar. Utgångstrafon ST 32
kan man ,e v slopa om man har 'hörlurar
som är ,högohmiga, Mellan IC:n och tra
fon ligger en S f.lF kondensator, men den
har ,t yvärr fö~bisells vid printritandet och
måste därför monteras "i luften". Om man
tycker det är enklare kan kO.ndensatorn
lika gärna monteras på trafons jordsida.

Omkopplaren är 4-polig med 2 lägen,
t ex Elfa H 1250. Vrid kondensatorerna hit
tade jag hos Clas Ohlsson i Insjön och de
kostade tillsammans tio kronor. Sändarens
tankspole L1 lindade jag på en keramisk
stomme som jag råkade ha. Väljer man
t ex 20 mm 0 spolstomme och breder ut
lindningen ,på 30 mm ,längd så blir anta
let varv omkring 23 av 0,5 mm EE. Uttaget
är ej särskilt kritiskt men ligger på 3-5
varv på spolens heta sida. Råkar man ha
en olackerad B & W-spole så kan man ju
experimentera med uttaget. Spolen L2 i
ingångskretsen till mottagaren har jag lin
dat på en toroidkärna, men man kan na
turligtvis använda en cylindrisk spole med
samma induktans, 30 f.lH. Toroidstommen
fanns hos BHIAB med nr 80-A-02 och den
har en y,ttre diameter av 14 mm. Den lin
das med 35 varv 0,3 mm EE. Uttaget lig

ger omkring 3 varv från den kalla änden .
Råkar det vara så illa alt man tror sig bli
störd av den lokala mellanvågssändaren
så bör man skaffa ännu en toroid och
linda på ca 20 varv. Spolen parallellav
stämmes med en vrid kondensator på ca
200 pF. Det passade åtminstone för Karl
stad. Vågfällan länkas in i antennledning
en genom .all man "skär av" ledningen på
kO,r.let. Vridkondensatorn ersätts sedan
med en fast kondensator.
Enklast och trevligast blir det om man
monterar apparaten på ett kretskort. Milt
kort har måtten 110X150 mm och för de
8 st 1,5 V stavbatterierna är en bit sågad
ur plattan och då får atltrum i en Elfabox
av minsta typ. Mitt kortförslag visas på
figurerna. Tyvärr gick inte redaktören med
på att visa det i naturlig storlek - av ut
rymmesskäl. Sw. Radio Supply har tagi,t
fram appar,aten som byggsats och då kan
man få .aUa g,rejor på en gång. Transcei
venn bör då kunna v,ar,a k,l ar till midsom
mar!
Den här sändaren är även lämplig som
rävsändare, och då skulle ju mottagaren
kunna användas för alt följa med trafiken
från andra rävar. Men då får man vara li
tet mer optimist, för kollegorna bland rä
varna är ju svaga och man bör ju inte
hänga upp en allt för våldsam och avslö
jande antenn.
Apparaten kräver natu rligtvis också en
del av operatören. Man måste ha ganska
"selekt,iva öron" för alt hänga med, men
har man det så har man glädje av leksa
ken. Vi ses på frekvensen!
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Heathkits VFO HG-1Q tillsammans med
DX-60 är en vanlig och trevlig CW-station ,
men tyvärr är et! litet kipp märkbart på
de högre banden . För att komma till rätta
med det,ta införde jag differentialnyckling
med en triod som nycklingsrör för VFO :n.
En liten förbättring erhölls, men något
kipp kvarstod . En analys av HG-1Q schema
gav vid handen att VFO-delen är kopplad
till en katodföljare, som är buffer till DX
60. Denna buffer belastar VFO-delen även
om denna belastning är oberoende av
buff€rns belastn.ing på utgångssidan . Då
VFO-delen startar, d v s när gallerbloc
keringen försvinner ( = nyckeln har tryckts
ned) , har buffern en viss tröghet under
vilken belastning av VFO :n ändras med ett
kort kipp som följd .
Denna effekt kan minskas genom att
kopplingen minskas mellan VFO :n och
buffern. Detta åstadkommes lätt med en
kapacitiv spänningsdelare, men tyvärr fick
i mitt fall DX-60 då ej tillräcklig drivn ing
på 28 MHz. Dessutom fanns rester av kip P
kvar.
Hinder, som inte kan forceras, kringgår
man. Så ock i detta fall. Problemet som
skall lösas är ju egentligen att man skall
kunna lyssna på sändarens frekvens i
mottagaren under varje sändningsuppe
håll , d v s mellan teckendelarna, utan att
VFO :n stör. Detta kan åstadkommas an 
tingen genom att VFO :n stängs av (all
mänt förekommande) eller att VFO :ns
frekvens ändras i sändningsuppehållen ,
allt med iakttagande av differentialnyck
Iingens principer om tidsförskjutning i till
och frånslag mellan VFO och sändare.
Frekvensändringen realiserades enligt fi
guren.
V1 b fungerar som nycklingsrör för att
snabba upp omkopplingsförloppet för
VFO :n. Katodens potential ändras mycket
snabbt från minus 63 till plus 2 volt då
nyckeln trycks ned. V1 a katod ändras då
från minus 0,4 volt (diodens spännings
fall då den leder strömmen från jord ge
nom 47k och NE1 medan V1 a är blocke
rad) till plus 60 volt (dioden spärrad , V1 a

V 1a

,--=c::......:.:..,.....__ ~ 108 V
)-----.,....,-->-. -

65 V

NE 1

leder strömmen genom 47k och NE1).
NE1 , som är den ordinarie neon lampan i
HG-10, kommer att lysa hela tiden och
fungerar som spänningsstabilisator mel
lan V1 a galler och V1 b katod, vilket ger
den önskade tidsförskjutningen. Dioden
kopplar i och ur 3 pF-kondensatorn till
VFO:ns normala avstämningskondensator.
Minus 130 volt erhålles direkt från DX
60 nätdel genom att en extra sladd drages
därifrån till VFO :n. Se upp för kortslutning
mot jord! Plus 108 volt hämtas i VFO :n,
liksom
glödströmmen . Observera
att
VFO :n arbetar hela tiden varför man kan
leta med mottagaren nedanför sändnings
frekvensen och där hitta VFO :ns "viio
frekvens " , i mitt fall omkring 20 kHz ned
på 14 MHz. Detta kan vara en nackdel vid
sökning med mottagaren . En lösning på
detta kan vara ett mycket stort frekvens
skift, men risken är att en större kapaci
tans än 3 pF medför instabilitet i VFO:n .
Bättre är då att stänga av VFO :n vid sök
ning.
Funktionsomkopplaren på HG -1Q har tre
lägen , " stand by ", " opr" och " spot".
Koppla om den så att i läge :
"stand by"; katodkretsen öppnas (som
tidigare) och VFO :n stängs av,
" opr" ; VFO :n arbetar enligt ovan,
" spot"; V1 b galler jordas utan att DX
60 nycklas.
" Stand by"-funktionen kan f ö även
åstadkommas genom att man ställer DX
60 funktionsomkopplare i läge " stand by",
då anodspänningen till HG-1Q bryts till
sammans med sändaren .
För att inte äventyra stabiliteten i VFO :n
bör 3 pF-kondensatorn vara av god kvali
--+ 216
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spänning till jord på hela 750.000 volt. Och
en resistans på endast 25 ohm får nog
anses som ett mycket vanligt värde.

Om åskskydd
Några rekommendationer för amatörradio
anläggningar

lOST nr 2/71 berättar W2FRC om ett
blixtnedslag i sin villa i Summit i NJ, där
blixten följde 80-mb-antennen som var
upphängd 15 meter högt mellan ett träd
ooh en stagad trämas!. Nedslaget vållade
ganska stora skador på den elektriska in
stal,lationen och telefonen. Raaioanlägg
ningen klarade sig därför att W2FRC hade
kopp,lat bort antennen från denna. Anten
nen som .ma,t ades aven 300-ohmsledning
var "jordad" i mittpunkten på antenn
avstämningsanordningen. Se fig. 1. Ska
dorna på feedern visade att den måste ha
haft en temperatur på minst 1500° C.

~ntennen

jordad via
spolen

-+
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tet och monterad direkt på HG-10:s av
stämningskondensator. En mycket grov
och stadig koppartråd bör användas mel
lan 3 pF-kondensatorn och V1 katod.
Anordningen har varit igång en tid på
SM5DEN och någon skillnad mellan kri
stall- och VFO-styrning har inte kunnat
märkas ens på 28 MHz. Alla typer av VFO
kan naturligtvis modifieras på detta sätt
och nycklingskaraktäristiken blir densam
ma, då den helt bestäms av "anordning
en" och den efterföljande sändaren.

•
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2. Du måste komma ihåg att en blixt
urladdning .alltid <väljer de bästa tänkbara
jordförbindelserna hur dessa än är place
rade. Du skall därför inte vara rädd för
att dra själva jordledningen inom huset
för att nå vattenledningen, som vi tidi
gare kommit överens om att vara utmärkt
jord. En oisolerad ledning kan mycket väl
läggas direk,t på träv,irket, men om man
passerar nära andra jordade föremål som
t ex avloppsledningar så bör man ansluta
jordledningen även till dessa.
3. Tänk vidare på att varje metallföre
mål inom ,t.vå meters avstånd från antenn
systemet utgör en tänkbar urladdningsväg
, och har du sådana misstänkta föremål är
det klokt att flyNa dem eller ansluta dem
mi jord (vattenledningen).

denlligt jordas. Detta gäller även inom
husantenner.
9. Skratta inte åt "fegisar" som kopp
lar ur allting i antennväg före ett väntat
åskväder. Det är faktiskt ingen dum ide,
speciellt i dagens halvledarepok.
10. Läs slutligen igenom (även det fin
st.ilta) i brandförsäkringsbrevet - täcker
det verkligen dagens höga bostadsvärde?

*

För att inte glömma jordningen när sta
tionen slås ifrån kan man mellan anten
nen (antennomkopplaren) och stationen
placera elt koaxialrelä som matas aven
spänning från stationen. Fig. 2. När sta
tionen slås ifrån kommer reläet att falla
och antennen jordas. Har man flera an
tenner bör naturligtvis den mest utsatta
eller högst belägna antennen vara den
som jordas.

4. Placera aldrig induktanser, t ex av
stämningsspolar, i serie med jordledning
en.

Mig veterligt har v,i här i landet inte haft
några svårare skador på amatörradioan
läggningar till följd av blixtnedslag, men
risken finns alltid, särskilt på landsbygden,
och många flyttar ju ut sina anläggningar
under sommaren. Det kan därför vara på
s~n plats alt se vad man bör iakttaga, och
jag har bett Janne Pettersson (SM3MW jr)
i Härnösand att göra en översättning och
bearbetning av rekommendationerna i OST
för att .minska riskerna . Punkt 9 bör
observeras särskilt noggran.t !
SM3WB

*

1. Om du har tillgång till en väljordad
vattenledning är den att föredra framför
nedslagna jordspett (som t ex militären
hyser så stor kärlek och tilltro till). Ett
jordspett är ett dåligt skydd mot blixt
nedslag på grund av dess resistans till
den omgivande marken. Som exempel kan
nämnas att med 25 o.hms resistans till jord
och med en typisk blixturladdning med
strömstyrkan 30.000 ampere ger det en

5. Lägg gärna några slantar på an
tingen ett riktigt konventionellt åskskydd
eller en kraftig knivomkastare. Äskskyddet
har den fördelen -att det alltid är inkopplat.
Halvledare kan dock trots detta förstöras
om matarledningen är ansluten under ett
kraftigt åskväder. Knivomkastaren är kan
ske att föredra, under förutsättning alt du
verkligen kommer ihåg att använda den.
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6. Även en trämast behöver någon form
av jordledning för att den inte skall riske
ra att splittras om olyckan skulle vara
framme. Ett gott skydd får man av stag
linorna under förutsättning att dessa går
ända från masttoppen till jord. Blixten
kommer att passera isolatorerna som om
dessa överhuvudtaget inte fanns. Om ned
re delen av stag linorna är fastsatta i t ex
gjutna betongklumpar bör den nedersta av
linorna jordas separat. Är inte stagHnor
Ila av metall kan du dra en kraftig led
ning längs masten och låta den avslutas
i en kont vertikalt spröt som då får sticka
upp en bi!.

7. Använder du ett träd som antenn
mast bör äv.en detta få et! jordskydd lik
nande det som rekommenderades för trä
masten. Tänk då på att höga träd som
inte används som antennmaster kan behö
va åskskydd.
8. Lät inte oanvända antenner hänga
uppe utan att deras matarledningar or
217

En digital
frekvensräknare

(forts.)

Lennart Arndlsson, SM5CJF
Rågvägen 12
190 60 SÄLSTA

Räkneenhel (fig. 7)
Ingångssteget är uppbyggt kring en dif
ferentialförstärkare SN7210N som i mitt
fall var kritisk beträffande injusteringen
av 10 kiloohms-potentiometern. Steget kan
lätt råka i självsvängning med alldeles
galna mätresultat som följd. Själva räkne
kedjan är uppbyggd av fem SN7490 och
en flip-flop (1/2 SN7473) vars uppgift är att
indikera överflöd . Övre gränsfrekvensen
är i huvudsak beroende på första steget i
räknekedjan, varför man bör se till att där
få den bästa av 7490:orna.
Lämpligen
kopplas ingångssteget upp och ansluts
till den hållare där kretsarna kan kontrol
leras utan att de behöver lödas in. Som
generator används enklast en grid-dip
meter vars signal tas in med hjälp aven
link. De tio 7490 jag kontrollerade i sam
band med bygget fungerade samtliga över
25 MHz, ett par över 30 och en till ca 35
MHz.
Som indikatorer har en ny typ av 7
segments rör med beteckningen 3051 F
använts. Fördelen med denna indikator

är att den drivs med endast 5 V vilket
inbesparar ett nätaggregat för ca 150 V
som erfordras om man använder kaIIka
todrör. Som avkodare och drivsteg an
vänds SN7447AN. Kopplingen för räkne
steg, avkodare och indikator framgår av
fig . 8.
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Fig.8 . Koppling räknesteg-avkodare
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Grindar: 1/2 5N7~00
Flip- flop : 112 5N 7~73

Fig. 7. Räkneenhelen.
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Nätdel
Nätdelen har i mitt fall byggts upp kring
en transformator med sekundärspänning
arna 7,5 V, 2 A och 7 V, 50 mA.
Aggregatet skall lämna följande spän
ningar:
+ 5 V, 700 mA stabiliserad (för logik
kretsarna) ,
+ 5 V, 300 mA enklare stabiliserad (för
indikatorerna).
- 6 V, 10 mA zenerstabiliserad.
+ 12 V, 20 mA zenerstabiliserad .
Spänningen + SV erhålles genom
brygglikriktning av 7,5 V. Två stabilisato
rer har använts p g a att det totala ström
uttaget är ganska stort och att indikator
spänningen ej behöver vara så välstabili
serad som spänningen för logikkretsarna.
Mekanisk uppbyggnad
Nätdelen har byggts in i en Elfabox
K 469 och själva räknaren i en Elfabox
K 453 som placerats ovanpå nätdelen . En
bättre lösning är att använda två K 453
som skruvats ihop " rygg mot rygg". In
gångssteget, räknekretsarna och de inte
grerade kretselementen i kontrollkretsar
na har monterats på en veroboardplatta 50
"hål" lång. Övriga delar av kontrollkret
sarna samt tid basenheten utom oscillatorn
har monterats på en likadan platta, som
även rymmer oscillatorn, om den byggs
upp enligt fig. 2. Plattorna är monterade
ca 25 mm ovanför varandra med hjälp av
distansröL
Kopplingsscheman för de integrerade
kretsarna finns i ex.vis Elfas katalog eller
i någon av de handböcker som finns inom
området och i vilka även kretsarnas funk
tion i detalj beskrives.
En viss försiktighet bör iakttas vid in
lödning av kretsarna och halvledare. Jag
har funnit att integrerade kretsar av här
använd typ är mycket tåliga, mel'\ man
bör kontrollera att lödkolven är i gott till
stånd och inte har överledning till spet
sen. En lågspänningskolv rekommenderas
eftersom den sparar folien. Men viktigare
ändå är faktiskt en -tennsug.

Instrumentets handhavande
Kontrollera att oscillatorn svänger och
trimma den till rätt frekvens med hjälp av
WWV eller en annan tillförlitlig frekvens
räknare.
Tidbaskedjan kontrolleras analogt med
hjälp av ett oscilloscop. Sista steget skall
lämna 1 Hz och detta kan även kontrolle
ras med ett universalinstrument.
Räknekedjans olika steg kan kontrol
leras med ett universalinstrument om en
låg frekvens tillförs ingången under det
att gate-signalen avlägsnats från ingångs
grinden och att reset-signalen sätts ur
spel genom att stift 6 på inverteraren i
resetledningen jordas.
Mätnoggrannheten beror i huvudsak på
oscillatorns frekvensstabilitet och om möj
ligt bör kristallen skyddas för temperatur
växlingar genom att exempelvis innesluta
den i en bit hård skumplast (frigolit) eller
liknande. Sista siffran visar som regel en
enhet för mycket varför ett alltid bör dras
från
resultatet. Exempel:
Frekvensen
20368205 Hz bestäms i två etapper. Först
gör man en mätning med kortaste tidba
sen (1 kHz) och svaret blir 20.368 MHz.
Sista siffran är - som nämnts troligen en
nia. Därefter görs en mätning med längsta
tid bas (1 Hz) och instrumentet bör nu visa
68206 Hz.
Utbyggnadsmöjligheter
Instrumentet kan med ganska enkla
medel kompletteras för tid- och intervall
mätningar. För uppmätning av mottagna
frekvenser. erfordras någon form av
blandare för HFO-, VFO- och BFO-signa
lerna. I de amerikanska amatörtidskrifter
na har ett par sådana konstruktioner be
skrivits.
Re!.: Radio Communication (RSGB) juli
och augusti 1971.
VHF Communication (UKW-Berichte)
augusti och november 1971.
OST, Oktober 1971.
ELFA's I<atalog.

HOT NEWS
IARU Region l-konferensen i Scheveningen i Holland 15-19 maj samlade
delegater från 22 av de 39 medlemsländema. Nio ,representerades genom full
makt enligt ett re,fera! av SM6CPI som tillsammans Iffied SM5AGM represen
terade Sverige. Ur referatet som kommer i OTC 8/72 kan nämnas: Repeater
frek.veriserna, RTTY får plats i band planen, särskilda DX-frekvenser vid testeJ,
störningsproblemet EMC (Electromagnetic Compatibility), nödsamband vid
katastrofer, HF-fyrar, OSL komens mått och v~kt, AMSAT och mycket mera.
Nästa konferens blir i Wien 1975.
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Redaktör
Ernst Fromen, SM5CZF
Polhemsgatan 27
11230 STOCKHOLM K
Tel 08-347017 el! kl 19. 08-51 0384
En kalkylator

Stabilisatorer för 1.4-3.6 V

Om jag sag.t en räknemaskin kanske de
flesta förståt,t vad jag menar. Med den
språkförbistring som råder inom området
föredrar jag namnet kalkylator för att skil
ja den från vanliga räknare. Den första
kalkylatorkretsen med ett för QSS skäligt
styckpris .har presenterats av Mostek (repr.
Interelko). Kretsen heter MK 5010 P, Dch
med den kan man räkna med de fyra
räknesätten. Resultatet kan omfatta 10 siff
ror. Valfritt 0,2,3 eller 4 decimaler med
flytande .komma hos ingången. Kedjeräk
ningar .kan genDmföras. Utgången är 7
eller 8 segments av multiplextyp. Figuren
visar ett funktionsdiagram. Kliar det inte i
fingrarna att få bygga en egen räknes.f1ur
ra - men ännu tDrde ett sådant hembyg
ge kosta närmare 700 kr.
Men jag måste lägga tiII att enligt
ElectrDnics nummer den 13 mars 72 kDm
mer det snart alt finnas hela kalkylatDrer
för 99 dollar, ja inDm några år leksaker
. för 25 dollar! Det ,tar nog flera år innan
de 'kDmmer hit. Importörerna och/eller
exportörerna håller priserna uppe så länge
de kan.
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Februarinumret i år av OZ refererar det
danska teknis~a ,prDvet, som gick av sta
peln den 28.5.71. Svaren på frågorna läm
nas också. EgenUigen borde jag redogöra
för alla frågorna, eftersom de nog skulle
ge många NIIfälle ti'" eftertanke. 3 av de g
frågorna behandlade SSB. Fråga 4 lät:
"En AM-sender med virkningsgraden 60 %
og en SSB-sender med virkningsgraden
50 % er bägge indrettet f Dr den for ama
t0rstaNDner af kategori A h0jst til/adte
eff·ekt. Hvor mange decibel er effekten fra
SSB-senderen h0jere end den sam lede
sidebåndseffekt fra AM-senderen, når
SSB-senderen er fuldt ud styret med en
sinusformet to.ne Dg AM-senderen 100 %
moduleret?" ...

TEKNISKA TIPS FÖR HANDIKAPPADE
PPS

PrS
PM5
PIIS

820 k
c:::::;

Skriftlig teknisk preve

.2

SPI
$>'1
[O)

'1

I februari numret av Emilter, utgiven av
Elcoma, beskrives en ny serie stabi,lisato
rer
BZX75. Spänningsklasserna C1V4,
C2V1, C2V8 och C3V6 finnes. Serien är
välkommen, då man knappast kan säga
att det finnes några zenerdiode~ inom det
ta spänningsDmråde.

En synskadad ställs dagligen inför pro
blemet att veta när glaset/koppen är la
gDm fylld . Det är inte alltid så roligt att
sticka ner fingret lagom djupt från kop
pens rand - Dch bli bränd - för att veta
.närden är full ... Den här apparaten ger
ifrån sig en ton när lagDm nivå nåtts.
Batteriet består av 3 st seriekopplade 22,5
volts-batterier av minsta sl,ag. "Proben"
tillverkas av två trådar av rostfritt mate
rial vilka böjs i U-form och fäs1es i en
plexiglasbite dyl. Proben hängs över kan
ten på koppen/glaset/tallriken. NE är en
gliml,ampa utan i·nbyggt motstånd. TR är
en ordinär -utgångstrafD. Allt byggs in i en
tvålask och proben före,nas med asken
med en bit mjuk sladd, t ex från en örDn
mussla.
SM3CLA

På nästa sida följer några t,ips på små
apparater som inte direkt har med radio.
att göra, men som lätt kan 1illverkas av
befintliga radiDprylar och kan vara till
hjälp för synskadade. Det är SM3CLA
som byggt dessa till en synskadad vän.
I Televerkets tekniska tidskrift TELE nr
1/72 finns en läsvärd artikel: Telefonut
rustning för handikappade. Det enklaste
tipset var att förse fingersk,ivan med en
dr.aglina som kan manövreras med t ex
fDten.
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60-90V.
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Probe

den var mindre bra då den tog bort en del
av den synskadades "Drdinarie pejlmöjlig
het". FotomDtståndet ligger längst in i ett
ca 60 mm långt rör, för att "riktverkan"
radareffekten skall åstadkDmmas.
Tvålasken som du bygger in apparaten i
finns natu rligtvis på EPA.
SM3CLA
TEMPERATURMÄTARE FÖR
SYNSKADADE
Princ,ipen är följande . En termistor på
verk,as av Dmgivande temperatur. Termis
torn är kopplad till en oscillator som ger
olika tDnhöjd för olika motstånd hos ter
mistorn . Denna tonhöjd jämförs med en
tDnhöjd SDm varieras att överensstämma
med termistorns. Någon av potentiomet
rarna R1 eller R2 ställs in så att man får
samma tonhöjd. Rattarnas skala är grade
rad så att man genom deras ställning kan
läsa av temperaturen . Vippan kopplar oav
brutet in termistorns eller potentiometerns
motstånd till oscillatorn. Med S1 kan des
sa mätområden vä,lj,as:
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"LJUS-RADAR"
Jag byggde denna "ljus-radar" till en
synskadad god vän. Min glädje var stor
när han efter en veckas användning rik
tade den mot mig och sa: "Jaså du har
vit skjDrta på dig idag". Eller: "Nu kan
jag gå i källargången utan at! ta emDt mig,
och jag vet precis var staketet slutar och
var grinden är". Apparaten bygger på alt
Dlika starkt ljus som infaller mDt fotomot
ståndet FR ger olika tonhöjd i högtalaren.
Starkt ljus ger hög tonhöjd, svagt ljus
(mörker) ger låg tonhöjd.
Transistom är en OC 72 eller liknande.
HT, ,högtalaren är en kristallmikrofDn, t ex
Clas OhlssDn oM 627 eller liknande. Foto
mDtståndet finns bl a hos Elfa och har nr
P 4502 och kostar under en femma.
Vi försökte även med öronmussla men

R1: +30° till +5°, R2: +5° till -20°
R1 och R2 fö,rses med en rejäl pilratt
med tydliga markeringar och man bör
komma överens med den synskadade hur
han vill ha dem.
Tr,im 1 är för att lägga inställningsrattar
na så att skalorna överlappas. Trim 2 är
för att justera + 30° längst till höger på
skalan. Den använda 1ermisto.rn är en
Philips B8 320 07P/-O,6W (20 kohm vid
20° C). Ägna stor omsorg åt kalibrering
en . Bygg in apparaten ;i en "matbox".
SM3CLA
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Repeatertrafiken
Anders Nyberg, SM5CUN
Dahliavägen 24
137 00 VÄSTERHANINGE

Anders Pravitz, SM5DWC
Emaljvägen 6 A
175 73 JÄRFÄLLA

Några problem kring repeatrar på 2 m
Många har säkert i utländska amatör
tidninga.r läst om repeatrar, men för att
underlätta för dom som är intresserade
sammanställer vi här våra egna erfaren
heter tillsammans med en del artiklar som
upptar de .problem som uppstår ,när man
vill :bygga sin egen repeater.
Pr.incipen för en repeater är .att den tar
emot en signal på en frekvens och sän
der ut samma signal på en annan fre
kvens. Problemet som uppstår känner de
amatörer 1ill som har en amatör som
granne, som är QRV samtidigt på samma
band som man försöker lyssna efter DX.
De s·t örsta problemen vid konstruktionen
av repeatern är alltså "desensitization"
(känslighetsnedsättning), brus från sända
ren och blockeringsfenomen hos mottaga
ren.
Sändaren stör mottagaren på främst två
sätt. För det första överstyr den höga sig
nalnivån mo1tagarens blandare eller MF
steg och orsakar gallerström. Delta i sin
tur ändrar stegerls arbetspunkt så att för
stärkningen minskar.
För det andra; sändarens spektrum in
nehåller bärvåg, sid.band och brus. Bru
set är bred.bandigt och faller med avstån
det från sändarfrekve·nsen. Eftersom bru
set är bred:bandigtkommer det att finnas
brus även .på mottagarens frekvens.
Båda problemen minskar ju större fre
kvensavstånd det är mel.lan sändare och
mottagare. I USA har man funnit att det
abso.lut lägsta frekvensavståndet mellan
sändare och mottagare, när dessa sit1er
på samma plats, är 550 kHz. För att för
enkla konstruktionen av repeatern är det
g ivewis önskvärt med ett ännu större fre
kvensavstånd.
Antennsepa.rationen är ett stort problem.
Eftersom mobilstationer.na använder ver222
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tikalantenner måste repeaterns antenner
givetvis också vara vertikal polariserade.
En lösning på problemet visas i f·ig. 1, där
mottagaren och sändaren placerats på två
skilda ställen. En länk på 435 MHz för
binder mot1agaren med sändaren. Denna
lösning är dyrbar, men ' resultatet blir i
det närmaste perfekt. Repeatern SK0DZ
i Stockholm använder f n de.nna metod.
Mottagaren är belägen på Hägerstens
åsen och sändaren i Traneberg, d v s ett
ungefär,ligt avstånd mellan sändare och
mottagare av 5 km . Den vanliga.re mindre
kostsamma lösningen är att ha sändare
ooh mottagare på samma ställe. Anten
nerna separeras då horisontellt eller ver
tikalt från varandra. Vertikal separation
ger större isolati.on och rekommenderas
för repeaterbruk. Normalt används den öv
re antennen för mottagaren och den und
re för sändaren. Viktigt är också att
koaxialkablanna för sändaren och motta
garen inte ,ligger för nära varandra. Skärm
ningen i vanHg RG-8-kabel är bara 80 %
effekt·iv och resultatet blir en viss kopp
ling direkt mel·lan kablarna.
SM5BML, Bo Jakobsson har gjort mät
ningar på känslighetsnedsättningen hos
mottagare som funktion aven störande
sändare på varierande frekvensavstånd.
För mätningen användes två ex. av Stan
dard Radios VHF-station STR-65. Sänd
ningsklass 16F3 och uteffekt 20 W. Mät
uppkoppling se fig. 2. Uppkopplingen av
ser att efterlikna de förhållanden som rå
der vid repeatertrafik med repeaterns sän
dare och mottagare på samma geografiska

plats. Det v·alda värdet 40 dB för dämp
ning mellan sändare och mottagare är va~
SM5BML erfarenhetsmässigt funnit repre
sentativt för två vertikalpolariserade dipo
ler placerade i samma vertikalplan på ett
avstånd av 10-15 meter från varandra. En
ökad dämpning mell·an antennerna ger en
i motsvarande grad minskad käm;./ighets
nedsättning. DeUa kan åstadkommas med
hjälp av s k cavity-f.ilter. Dessa filter har
ett mycket högt Q-värde, vilket gör att
filtret blir mycket brant och dämpar icke
önskade signaler. För att veta hur stor
d äm p n i ng som fo rd ras av filt ret fö r att
inte sändaren skall störa mottagaren, går
man alltså ln på horisontalaxeln i fig. 3.
Skillnaden .mellan t ex 600 och 900 kHz
frekvensavstånd blir ·alltså c;a 17 dB. Er
farenhetsmässigt kan vi säga att om ett
filter håller c :a 30 dB dämpning på lab.
bänken så kan man räkna med c :a 20 dB
dämpning av icke önskade signaler vid
en genomgångsdämpning av ungefär 3
dB. Denna rel.ativt stora skillnad är be
roende av temperaturvariationer m m. Ett
sådant f·ilter kostar c:a 800-1000 kronor
hos ,f iHerfabrikanter . Går man in i fig. 3 på
verti.kalaxeln för 20 dB får man 1 MHz
frekvensavstånd, vilket alltså är det av
stånd som fordras för att sändaren inte
skall störa mottagaren. Önskar man mind
re frekvensavstånd får man alltså ta ett
annat filter som har högre dämpning för
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den icke önskade signalen. Detta filter
blir dyrare, alternativt svårare att tillverka
än det tidigare nämnda filtret, som man
med viss hjälp av plåtverkstaden kan till
verka och få att fungera utan större svå
righet. Ju mindre avstånden är mellan
mottagar- och sändarfrekvenserna desto
större krav ställs på filtret. För att få till
räcklig undertryckning av den icke öns
kade signalen blir genomgångsdämpning
en stor vid litet avstånd mellan frekven
serna. Dessutom blir filtret känsligare för
temperaturvariationer.
På mottagarens ingång används filtret
för att dämpa signalspänningen från sän
daren, så att mottagarens känslighet ej
försämras.
På sändarens utgång används filtret för
att hindr·adet brus från sändaren, som
finns på mottagarfrekvensen, att nå mot
tagaren.
Andra länders system.
I USA har man hilt-iIIs använt ett 600
kHz system, beroende på att man hade alt
ta hänsyn till äldre surplusstationer som
inte g.i ck ,aU bredbandstrimma när man
gjor,de upp systemet. På sista tiden har
i USA förordats ett större frekvensavstånd,
eftersom delta problem redan håller på att
försv.inna med de moderna transistor
stationerna som klarar betydligt större
bredbandstrimning . Flera av de nya re
peatr,arna i USA använder nu ett frekvens
avstånd större än 1.2 MHz. I Tyskland har
man elt utbyggt repeatersystem med 7 ka
naler;
infrekvensen
mellan
144.150
144.300 och utfrekvenserna mellan 145.700
-145.850, d v s ungefär 1.6 MHz frekvens
avstånd .
Vilket frekvensav·stånd skall man nu
välja? Rent ,tekniskt vore det bäst med
ett system som ansluter sig till det tyska,
men det vore orealistiskt att inte ta hän
syn till öv.rig trafik på 2-metersbandet.
EH system som är ett mellanting av det
tyska och amerikanska vore att föredra ,
eftersom man då tag it hänsyn till redan
befintlig trafik och dessutom rent tekniskt
har mindre problem att få repeatern att
fungera. I samråd med "etablerade" ama
törer på 2 meter har vi funnit att 900 kHz
frekvensavstånd är det system som är lät
tast att tekniskt få att fungera och som
dess'utom ligger så ,på 2-metersbandet att
få etablerade amatörer bl·ir störda, om
man väljer utfrekvensen vid övre gränsen
av bandet.

•

223

WF
Folke Råsvall, SM5AGM
Svinningehöjden
18020 AKERS RUNö
Tel 0764-276 38 ej efter kl 20

AKTIVITETSTESTEN
Aprilomgången

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

38.
39.
40.

SM0DRV
SM5LE
SM5CNf
SKl BL
SM6PF
SM5EJK
SM4CUL
SM7C'TE
SM5CUI
SM0APR
SM4AOM
SK5AA
SM2AQT
SM5BUZ
SM4ATA
SM7CMY
SM6EOR
SM0DFP
SM5FSD
SM7EHK
SM4DLT
SM0DNU
SM4DYD
SM4HJ
SM5BE I
SM1EJM/1
SM5FND
SM5CZD
SM1C10
SM4SN
SM7BXB
SM3AZV
SM7BZC
SMlCl B
SMlCUZ/l
SM1FDA
SM1FHE/1
SM4EB I
SM0EYR
SM0EZZ
SM4PG

Antal QSO,n
144
432
48
43
42
43

37
37
38
24
29
31
32
34
13
23
::4
18
15
24
22
17
18
20
17
18
15
17
17
18
16
13
10
4
6
17
17
17
17
10
16
16
12

42.

SM3MC,'Zj5

15

43.
44.
45.

SM0FOB
SK4DH
SM1ATS/l/M
SMlCJV/l IM
SMlCNM
SLlCP
SM1CNS
SK1AQ/l
SM4FVD
SM7DUE

15
13
14
14
14
13
13
12
10
9

4B.
SO.
51.
52.

224

_
poang
941

869

819
800
'/72

681
606
575
522
451
430
401
374
342
3~8

30:1

296

284

267
256
253
244

235

231

220
206

206
205
193
191
179
176

171
170
170
170
170
169
163
162
162
152
150
142
140
140
140
130
130
120
103
93

53.
54.
55.
56.
57.

SM5AFE
SM57NP
SM7CMV
SM6EYK
SM5DYC
SM5EFX

5
6
4
4

2
2

65
60

45
40
20
20

Kommentarer
SM0DRV: Dåliga condx överallt utom
mot UR och OH.
SMSLE: Dåliga conds, men lite aurora.
längsta OSO:n: OH, UR och Ol. al med
en ny SM7:a (7CMY).
.
SM4CUl: Här är det rena getingboet
när ,testen börjar, så man har inget annat
att göra än att plocka 10-poängare i bör
jan! Kass conds och inte gör det saken
bättre att fal k inte lyssnar på sin egen
aRG!! Jag ropade en viss station flera
gånger och efter många om och men kom
han tillbaka och gav 599???!
SM7DTE: Roligt att så många SM7:or
var igång den här testen.
SM0APR: Hörda, ej körda DX-stns:
7BAE, 7BlC, 6EOR. Några nya stns körde
jag ookså : 6PF, 4PG, 4ATA. Tycker det är
hopplöst att alla ska ligga och trängas
på de första 100 kHz när vi har ett så
stort band att disponera.
SM4AOM: Tnx för en trevlig test med
god aktivitet och ganska bra konditioner
trots ruskvädret. Min station är TX 10 W
med OOE 03/12 j slutet. RX Dl6SW-kon
v·erter med TIS 88 plus en Drake R-4B
huvudmottagare och antennen är en 6
elements yagi.
SK5AA: Oprs var SM5ACO, 5EHV och
5EOS.
SM7CMY: Den nya uppställningen av re
sultatlistan är mycket bät,tre än den gamla
Hag försökte redan för ett drygt år sedan
införa resultatlistor i tabellform, men den
dåv·arande OTC-redaktionen sade nej,
SM5AGM:s komm .).

SM6EOR: Mni stns, fb conds, kul till
ställning . Det var roligt med så många
stationer igång, men var är alla SM?:or?
Kör man inte tester där nere?
SM7EHK: Nya poängsystemet är toppen.
Fin uppställning i VHF-spalten med antal
OSO oxo. Vem sa att vi inte är ORV i
SM?? SM7EHK ORV mot SM5/0 varje
kväll efter 22.00 omkr. 144,025. Aktiviteten
tyx öka igen på testerna.
SMSBEl: Blev inte ORV förrän kl 9, men
hörde ingen på 432 så kl 10 gick jag över
till 144. Några stationer här i Sth-området
tunar sina sändare med full effekt, vilke't
är ett oskick.
SM1EJM/1: Jag hoppas att alla som har
vertical-beam vrider över den åt Gotland
kl 18.00 GMT och lyssnar på 145,7 MHz.
Jag bygger f n ett PA till min taxi-stn och
en FET-preamplifier oxo. Vi hörs på 145,7.
(Se separat notis av SM5AGM.)
SM5CZD: Tämligen god aktivitet. Stund
om OSB-dalar. Goda lA-signaler men
dessvärr.e inget napp.
SM7BZC: Skapliga konditioner men som
vanligt dålig aktivitet på CW i södra SM?
SM1 FHE/1: Kul testomgång !
SM4EBI: Konditioner under medel. Hör
da, ej körda, 5BUl, 4ATA, 5FND.
SM3BDZ/5: Min första test med antenn
och rotor på taket, kul! I övrigt rätt så
dåliga conds. Är akNv varje kväll på 144.
X-tal"fq 144,200.
SM4FVD: Bäst att fylla i logg o visa att
SM4 är akt.ivast! HI!
SM5ENP: Dålig aktivi.tet. Folk lyssnar
sällan över 144,100, jag har nämli.gen en
X-tal på 144,180.
SM5DYC: Min sämsta test. Ledsnade
och gick ORT 22.30.
VERTIKAL DX-TRAFIK PA FASTA
FREKVENSER
I samband med dom begagnade taxi
sta·t ionernas intåg på mar,knaden är det
många .som kommit igång på två meter
för första gången. Detta är mycket gläd
jande och alla former av aktivitet som le
der till att ,bandet är befolkat måste anses
utgöra elt positivt inslag i tvåmeterstrafi
ken. Trafi,ken med taxistationerna har
dock sin begränsning och den största är
utan tvekan .att såväl sändaren som mot
tagaren är kristallstyrd. Därtill kommer att
traHken j al·lmänhet går på vertikal polari
sation vil.ket helt bryter mot tidigar.e tra
dition på bandet. Trafi·ken med taxistatio
nerna har således sina begränsningar och

passar väl bäst vid lokal mobil trafik då
det är praktiskt med eH minimum av rat
tar och knappar att hålla reda på.
Att vid en tidpunkt då den konventio
nella t.våmeterstrafiken äntligen lyckats
befria sig ,f·rån kristall styrningen till för
mån för VFO-trafik rekommendera till' DX
trafik på fasta fr.ekvenser måste således
anses vara ett steg i fel riktning . I syn
nerhet som extra ·antenner måste sättas
upp. Jag skulle i stället vilja rekommen
dera alla som vill komma igång med litet
bättre grejer att i första hand skaffa en
mottagare som täck>er hela bandet kor.
tinuerllgt med möjlighet att läsa såväl CW,
SSB som AM. Den som så vill kan dess
utom komplettera sin mottagare med en
separat FM-detektor (vilket dock inte är
nödvändigt eftersom smalbands-FM är ut
märkt läsbar i en AM-mottagare). Först
därigenom får man en uppfattning om
bandets alla möjligheter. Lämpligen in
skaffar man en vanlig kortvågstransceiver
och köper eller bygger en sk transverter
till denna. Detta innebär att transceiverns
alla egenskaper blandas upp till 144 MHz
bandet vilket medför att man direkt kom
mer igång med VFO på både CW och SSB
(och övriga trafiksätt som finns på trans
oeivern) inklusive VOX m m.
Min personliga åsikt är alltså denna: Vi
skulle alla ha större glädje av bandet om
så många som möjligt kom igång med
VFO och CW/FONI på horisontell polari
sat.ion. Du som är nybörj,are i,d,ag, och
vill börj,a köra IOX-tra·Hk på 2 mb bor
de al,ltså om ·möjlig,t köpa eller bygga
en modern station för såväl lokal- som
DX"trafik på VHF. En SSB-transcei"ler kos
tar inte mer än att vem som helst genom
litet extraknäck har råd med den om bara
viljan finns . Och då har du en station som
du kan ha glädje av i många år. Sedan är
det inget som hindrar att du har en liten
(eller snarare stor) taxi-station i bilen som
ett komplement till den riktiga rigen.
SK2VHF NU ORV
Den 1 maj monterades den ombyggda
fyren på sin p~ats på Buberget 400 meter
Öv.er havet. Fyren har följande data: 30 W
ut, aRG 145,995 MHz, 10 elements an
tenn som växlar mellan norr och söder
varje halv minut och signalen SK2VHF.
Ett .v,armt tack riktas till SM2DR som haft
huvudansvaret för fyren,
liksom till
SM2AHP som sänt mig ovanstående in
formationer.
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MERA OM BREDBANDS-TV
I,ntresset för br.edbands-TV verkar vara
stort att döma av alla brev med synpunk
ter och fotografier som inkommit. Först
lämnar vi ordet till SM5DJH :
.
"Det 'f örsta vi bör komma överens om
är all finna ett lämpligt system för BBTV
så att inte de intresserade amatörerna
bygger olika ,system, som inte passar ihop.
BBTV kr,äver ju relativt mycket frekvens
utrymme och denna våg typ skall givetvis
användas på de band, som är upplåtna
för sådan trafik och tillräckligt breda. Idag
kan BBTV sändas på 432 MHz och de
högre frekvensbanden , Skulle vi bli be
skurna på 432 MHz kommer gi,v etvis in
tnesset att falla på 1215 MHz. Vil'kel band
vi sänder BBTV ,på är inte nu det vikti
g,aste, utan istället vi,lket system vi skall
använda.
På 432 MHz kan vi nog bara räkna med
en kanal. QRM kan visserligen uppstå,
men här gäller det att ,ha normal trafik
kultur. Ka,naltrafik förekommer ju på annat
håll ,och man får vänta tills kanalen blir
ledig. Finner man sig ej i dett·a får man
gå på högre frekvenser.
Angående stympat sidband har jag föl
jande uppfattning : För DX-traHk är kan
ske bildkvaliteten av underordnad betydel
se och dän/ör kan det vara lämpligt med
smalbandigare överföring med ökad ,ef
f,ektivitet som följd. En lämplig bandbredd
är då kans,ke 1,5 MHz d v s videofrekven
ser .av maximalt 0,75 MHz med dubbelt
sidband. Skulle man vilja öka kvaliteten
för t ex lokala QSO :n kan man öka övre
sidbandet till t ·ex 2,75 MHz, Totala band
bredden blir då 3,5 MHz, Detta förfarande
är ,enk,elt att ordna. Skissen visar hur en
kelt man kan skifta från "DX-Iäget" 1,5
MHz ·dubbelt sidband till "lokal-läget" 3,5
MHz stympat undre sidband. Givetvis är

det inte nödvändigt att köra bredbandigt
för ,Iokal-QSO, men det kan vara trevligt
att ha denna möjlighet.
Ljudet skulle vara lämpligt aU sända
3,5 MHz över bildbärvågen . Lämplig våg
typ skulle vara 36F3. Detta fordrar visser
ligen omtrimning av ljud kanalen i en or
dinär TV och gör denna obrukbar för mot
tagning av Sveriges Radio, men vi har
tydligen inget val. Det kan vara lämpligt
att trimma om bild-M F-delen också för'
vårt amatör,system. Det gäller att göra allt
för att vinna signalbrusförhållande.
Sammanfattningsvis sk'ulle mitt nya för
slag v.ara för 432 MHz :
434,00 - 434,75 : undre sidband
434,75: bildbärvåg
434,75 - 435,50: övre sidband (DX)
434,75 - 437,50 : övre sid band (lokalt)
437,75: ljudbärvåg ,"
SM5DAJ skriver :
"Ute infos angående min TX kanske kan
vara av intresse. Jag hade tidigare QQE
06/40 som PA, men nu går det som driv
steg till ett 4CX250B ,med 300 watt input
men fort·f arande styrgallermodulering. Att
intresset för TV på UHF nu har börjat att
öka på flera platser i Sverige är kul alt
höra, Jag k,an bara ge lite infos runt Mär
stas horisont. De fö{sök med TV som jag
har haft sista tiden med SM5DWC i Kall
häll har venkl igen givit svar på att ATV
på UHF går längre än två km som tidiga
re ubta·lande i QTC framhållit. Avståndet
DAJ-DWC är 19 km och delta med per
fekt bildkvaHtet. Efter två kvällars sänd
ning mot Kallhäll ringer SM5AII från Bred
äng och omtalar att även han har motta
git min sändning i det närmaste perfekt.
Av.,ståndet är i detta fall 40 km, och då
utan att min antenn varit i rätt riktning.
Det är nu drygt ett år sedan jag började
tänka på UHF TV, och de mål jag då hade

har nu förverkligats. De som hittills visat
intresse är SM5LE, SM5AII, SM5CSQ,
SM5DWR, SM5DWC, SM0BVK samt en
blivande amatör."
Både från SM5DWC och SM5AII har det
kommit bilder av SM5DAJ:s sändningar
och några ·av dom finns återgivna här in
till. Från SM5LE har kommit några ut
märkta bilder av hans TV-försök, men dom
är så fina att jag översänt dom till SM3WB
för publicering ,på framsidan av någon
QTC.
Angående SM5DJH:s nya förslag vill j~g
göra några kommentarer. Så länge vi kan
köra TV på 432 MHz utan att det kollide
rar med annan trafik är en lösning av
ovanstående modell kanske den bästa el
ler ev. den enda möjliga. Men när det gäl
ler TV-trafik på 1215 MHz finns det väl
ingen anledning att ta med sig det kom
primerade amatörsystemet dit, utan så vitt
jag kan förstå bör vi självklart använda
CCIR:s system med 5,5 MHz biid-ljudav
stånd där. Då kan vi ju använda vanliga
TV-mottagare utan omtrimning vilket mås
te vara en ex·tra fördel om färgsändningar

så småningom blir aktuella, Vi får nämli
gen räkna med att 432 MHz på sikt blir
mer och mer olämpligt för bredbands-TV
inte minst .efter rymdradiokonferensen i
Geneve förra året, då området över 435
MHz reserv,erades för satellitkommunika
tioner.
Vid NR,A U-konferensen i Aalborg i april
i år framhöll man från dansk sida att TV
sändncngar på 432 MHz bör undvikas med
tanke på att bandet blir mer och mer upp
taget av annan traf.ik SM5DJH:s förslag
får därför ses som en tillfällig lösning av
TV-trafiken enbart för 432 MHz och inte
som ett förslag till system för all amatör
TV även på högre frekvensband.

UK7:s JULITEST
Sändareamatörer i Danmark, Finland,
Norge och Sverige inbjudes härmed till
VHF-test från den 1 juli kl 20.00 GMT till
den 2 juli kl 11.00 GMT.
Frelwensband: 144 och 432 MHz. 1
QSO/station och band. Reg,i on I band
planen skall tillämpas.
Poängberäkning : 1 poäng/km, avstånd
under 50 km räknas som 50 poäng.
Testmeddelande: Typ 59(9)001 GP36h
(rappo.r:!, QSO-nummer, QRA-Iokator) .
Loggar: Skall från vänster till höger
innehålla - d'atum, klockslag (GMT), mot
station, sänt medd,elande, mottaget med
del'ande, avstånd i km och en tom ko
lumn . Uträknad logg sändes till SM7BZX,
Sven Holmkvist, Bäckavägen 2, 22248
UPPAKRA, poststämplat senast den 20 juli
1972.
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RESULTAT AV EDR:s MARSTEST 1972
1. OZ10Z
IS, OZ9FQ
12480
3, SM4CMG
19, OH2NX
4558
4, OZ9SW
:1585
20, OZ6TW/o
S, SK7CE
2103
21. SM7BYU
6. SMSAll
22, OZ5WF
2077
7. SM0APR
23, OH3SE
1855
S. SM7FZD
1661
24. OZ3WU
9, OH2AXZ
IS16
:IS, SM6PF
10. OZ3TZ/o
1317
26, OZSQF
Il. OZSQC'
27, OZSFG
1310
12. OZ6HY
1230
2S. OZSFC
13. SMSCOI/7
29, OH2AZH
1074
14. OZ6BT
30, OZSSC
1972
IS , OZlRH
99S
31. OZ6FT
16, OZ2GU
32, OZSMH
892
17, OZ5WK
850
Checklogg , SM4PG , SMSLE och SMSUU .

&4S

r.os

749
i'38
696
609
S54
463

,10S
233
220
IS3
S

2
2

226
227

poäng. Europa (utom eget land) ger 10
poäng och utom Europa ger 25 poäng.
BONUS: OSO med skandinaver ger DUB
BEL poäng (även för skandinaver).
Spaltredaktör
Jan-Eric Rehn, SM0CER
Norströms väg 13, 6 tr
Tel 08-n119 47142 00 TRANGSUND

Testledare
Leif Lindberg, SM5CEU
Rydsvägen 120 C
58248 LINKöPING Tel 013-11 0577

TESTRUTAN
Månad
Datum

Tid i GMT Test

Trafiksätt

Senaste
regler

aso

Juni
16-18
25

0000-2400 GOB Contest
1000-1100 Månadsfest nr 6

CW/foni
CW

Bullen
1971 :2

PY-WW
SK/SL!SM

Juli
1-15
1- 2

0000-2400 Sea Of Peace - SOP
0000-2400 Venezuelan Ind. Contest

CW/foni 1971 :5
AM/SSB 1971:5

Östersjöländer
Nord- och SydAmerika

1800-1800 FDF Contest
0800-1100 BRA Port. test 
BRA SMP
0001-2359 Ind. of Colombia Cont.

CW/foni
CW/foni

Bullen
1971 :4

Ol-WW

CW/foni

1971 :5

WW

0800-1100 BRA Port . .test 
BRA SMP
1500-1800 2nd SARTG WW RTTY
Cont.

CW/foni

1971 :4

SKlSL!SM

RTTY

Detta nr WW

5- 6
16
22-23
Augusti
6
19-20

September
2- 3
1700-1700
3
1000-1100
10
1000-1100
16-17
1500-1800
23-24
1500-1800
Oktober
21-22

European Field Day
Månadstest nr 7
Månadstest nr 7
SAC
SAC

1500-1500 WADM Contest

November
0000-2400 OK DX Contest .
12

The 2nd S.A.R.T.G. WW RTTY CONTEST
1972
1. Tider: 19
augusti GMT.

augusti

1500

GMT-20

2. Band: 3,5-28 MHz. Samma station
får kontak,tas en gång per band för extra
OSO-poäng och/eller mulliplier.
228

foni
CW
foni
' CW
foni
CW
CW/foni

1971 :4
1971 :2
1971 :2
Kommer
Kommer

med

SKIS L!S M

WW
SKlSL!SM
SKlSL!SM
Utom Skand.
Utom Skand.

Kommer DM
Kommer WW

3. Klasser: a) Single op, högst 100 W
input, b) Single op, mer än 100 W input,
c) Multi op/Single ,transmitter, ingen ef
fektgräns, d) SWL's.
4. Testmeddelande: RST och OSO-Iöp
nummer (ex: 599001).
5. Poäng: OSO med eget land ger 5

6. MultIplier: Varje land enligt WAE
och DXCC-listan och varje distrikt i: W/K,
JA, VEIVO, PV, LU, VK och lL.
7. Slutpoäng: OSO-poängen
x mulli
pliern. Ex:
MHz
OSO's
Mult. OSO-poäng
3,5
5
3
40
7
5
2
30
14
25
15
450
21
15
10
230
28
5
5
50
Summa:
55
35
800
Slutpoäng 35x800
28.000 poäng .
8. SWL's: Erhål,ler poäng, muHiplier och
slutpoäng på -liknande sätt, basera,t på av
lyssnade stationer ooh meddelanden.
9. Loggar: Skal.! vara poststämplade se
nast den 18 september 1972 och sändes
tUl: SARTG Contest Manager, Bo V. Ohls
son, SM4CMG, Box 1258, 71041 FEL
LlNGSBRO.
Använd separata loggblad för varje
band innehållande: Tid i GMT, motstation,
sänt och mottaget testmeddelande, mul
tiplier och poäng. Bifoga ett sammanräk
ningsblad med uppgifter om : Klass, call,
namn och adress.
10. Diplom: Till de bästa i varje klass
och land. Även 2:a, 3:e osv placeringar
na erhåller SARTG's speciella test-diplom
om tillräckligt stort deltagarantal.
Som skandinaviska räknas följande län
der/prefix: LA, JW, JX, OH, OH0, OX, OY,
Ol, SK/SL!SM och TF.
BRA Portabeltest 1972.
-

BRA inbjuder även i år till Portabeltest
BRA SMP.
Regler.

1. Datum: Söndagarna 16 juli och 6 aug.
2. Endast den bästa dagen räknas.
3. I övrigt samma regler som SSA Por
tabeltest, se OTC 1971 :4.
Med förhoppningen att vädergudarna
skall vara på sitt allra soligaste humör och
att deltagarantalet skall överträffa fjol
årets.
73 de BRA gm
N-G. Hedlund/SM3AGO
Sekr.

SCA-SOMMARTEST
Club SK5AJ ,inbjuder till denna tävling
i hopp om att den skall väcka lika stort
intresse som .kommundiplomet i övrigt och
aM många rara kommuner aktiveras. Täv
I.ingen går som två separata tester, en på
CW och en på FONI.
Tider: CW:Lördag 22 juli kl 0800-1200
snt. FONI : Söndag 23 juli kl 0800-1200
snt.
Band: 3,5 - 7 - 144 MHz. CW: 3510
3550, 7010-7040, 144000-144150. FONI:
3750-3790, 7040-7090, 144150-146000.
Klasser: A, B, C och T enligt licensklas
ser.
Meddelande: RS(T) + kommunbeteck
ning.
Poäng: En poäng per konlakt. Varje
station får ,kontaktas en gång pr band .
Multipller: Antal kontaktade kommuner
per ,band summerade.
Slutpoäng: OSO·poäng x multiplier.
Diplom: Segraren i varje klass erhåller
SCA testdiplom. För öv~iga deltagare som
önskar diplom gäller inkomna tävlingslog
gar som verifikation på förbindelser under
testen. Täv.Li,ngsloggen kan därför använ
das som underlag för ansökan om SCA
dfplomet. I övrigt gäller SCA-reglerna.
Loggar: Loggarna, v.ilka skall vara post
stämplade senast 14 dagar efter testen,
ska'" innehåll,a uppg. om egen signal,
namn och adress, I,icensklass, datum, tid,
kOlltaktade staHoner, sänt och mottaget
meddelande, poäng och mul,tiplier. An
vänd separata loggar för varje band och
bifoga sammanstäUningsbl,ad. Varje del
tagare räknar själv ut sin slutpoäng. Log
garna skickas HII CLUB SKSAJ, Box 46,
591 01 MOTALA 1.
Varifrån ookså standard-test-Ioggblad
och sammanstälolningsblad kan beställas.
1971 CQ WW WPX SSB CONTEST - Resultat
Single operator :
Alla band:
STN
POANG
QSO
PfX
l. SM7TV
199.844
454
188
2. SM3AF
')]2
86.292
153
3. SK5AS
86.229
336
117
4. SM71D
56.330
212
131
5. SM5CAK
53.328
249
101
6, SM6CIK
51.250
197
125
7. SM5BYF
43.250
144
78
8. SM2CTY
16.906
103
79
9. SM0BDS
80
6.696
54
10. SM5CCH/0
4.620
55
42
Il. SM0CER
2.349
31
27
12. SM3DXC
2.077
39
31
13. SM5BfJ
2.070
31
23
14. SM7BGf
1.496
30
22

229

15. SM2CSA
954
24
16. SM5UH
675
15
21 MHz:
I. SM3EVG
670.600
1.217
2. SM7EVM
24.174
122
3. SM5CSS
7.650
70
4. SM7AIL
2.520
37
5. SM5AQN
126
7
14 MHz :
I. SM4CAN
324 .543
620
2. SM7DMN
93.636
480
3. SM5CMP
91.044
403
4. SMIEJM
45
5
3,5 MHz:
I. SM7CRW
62 .194
263
14:e plats
världen pö 3,5 MHz)
Check)oggar: SM0MC och SM7BBV.

18
15
200
79
51
28
6
251
162
162
5
121

1971 CQ WW WPX SSB CONTEST
Rosultat
Multi operator/Single transmitter:
EUROPA:
STN
POÄNG
QSO
PFX
I. G3WYX
2.120 .B8S
2.246
335
2. OG2A
1.955.906
2.f:1Y2
314
3. LA1K
1.469.240
2.067
280
4. DLBRL
1.236.060
1.644
270
5. SK5AL
1.IB9.S52
1.525
301
(Operatörer: SM0GM , SM0DSG, SMSBGK och
SMSDFM) .
1971 CQ WW DX CW CONTEST Single operator/U MHz:
l. PY4AP
636 .250
4. 5H3LV
2. ET3DS
399.007
5. OH2BW
3. SM4CMG
381.095

Resultat
359.196
230.560

2nd WORLDWIDE SSTV CONTEST - RESULTAT
Som ende svenske deltagare i denna tävling
placerade sig SM0BUO pö 14:e plats med 1.445
poöng . I tävlingen deltag 37 amatärer och 4
lyssnare lIittarel.
I. W9NTP
8. W5PPP
7.560
4.000
2. PA0LAM
6.'1SO
9. 12KBW
3.900
3. VE3GMT
6.375
10. K96TU
3.ISO
4. 16CGE
4.940
Il. F9XY
1.000
5. W4MS
4.710
12. 15BNT
1.300
6. G5ZT
.1.'115
13. 15CW
1.520
7. F6AXT
4.095
14. SM0BUO
1.445
MANADSTEST nr 3 FONI 12 mar 1972
l . SM0CER 25 10.40
18. SM76GB
19. SM5ACQ
2. SM0DSG • 11.50
3. SM2EKM
12.10
20 . SM0AJU
4. SM7DBD
16.10
21. SM3COZ
5. SM3BNV
18.SO
22. SL3BG
6. SK5AA
19 .20
23. SM4EBI
/. SM3BNA
19.40
24. SM2CAA
8. SMSAQN
19.50
25. SM0KV
9. SM5DSV
22 .05
26 . SM2EKA
10. SM0CHB
22.40
27. SM0EGE
11 . SK5AL/0
24 .20
28 . SM7EJ
12. SM2EJE
24 .SO
29 . SM7DRN
13. SM0BDS
25.20
30. SM00Y
14. SMSDKJ
26.30
31. SM0EWM
15. SM3EAP
27 .20
32. SM5CMP
16. SM2AIJ
32.40
33. SMSBMD
17. SM5CVC
33.30
34. SM0FY
Checkloggar: SM1EJM/l och SM4AWG.
Ei insända loggor : SM6DUF SM7BSK
SM3DIJ SM7EBC SL3ZZN SM3EZK SM3PZ
SMSSM SM6DKO SM5AHF SM6EBQ
Mi nst 49 stationer deltog.

230

25 34.40
36.00
24 12.00
14 .10
15.20
15.50

16.30
18.10
25.10
27.00
27.10
29.40
34.45
23 11.55
12.30
17.00
17.40
SL2FRO
SM5AA

MANADSTEST nr 3 CW 26 mar 1972
I. SM3PZ
25 26 .30
16. SM3DMP 24 43.10
2. SM7BSK
27.10
17. SM3BNA
43.30
3. SMSC'SF
33.10
18. SM6EBQ
51.40
4. SM5CAE
34.SO
19. SM5EDX
23 41.10
5. SM5CEU
37.00
20. SM7DBD
46.10
6. SM0EEJ
38.00
21. SM5BAX
SO.40
7. SM0QQ
~.o. oo
22. SM6EHL
54.10
8. SM0CHB
41.20
23. SM2CAA 19 50.10
9. SMSUU
44 .00
24. SMSBQB
56.00
10. SM5ESP
44 .20
25. SM0CTU/1 18 54.00
11. SM0BDS
58.00
26. SM5AKS
17 55.00
12. SM3EHQ
59.00
27. SMSAQN 14 44 .00
13. SM7EAN 24 29.20
?B. SK5AJ
12 !i6.oo
14. SM0FY
33.SO
29. SM6NT
7 27.00
15. SM5EQW
34.10
30. SK3BR
4 56.00
Ei insända 101'lgar: SM2FZA SMSFNB SL6ZF
SM0BYD SM3DSP SM6DKO SM0AJU SM2EZT
SM5D JZ/7 SM7DUZ
Mins t 40 stationer deltog .
MANADSTEST nr A FONI 16 apr 1972
1. SK5AA
25 11.40
17. SM2AIJ
2. SM3EWB
II.SO
18. SM7C;RN
3. SM5AQN
12.SO
19 . SM5BAX
4. SM3CQZ
15.10
20. SL2ZZM
5. SM0EWM
16.15
21 . SK0DV
ro . SMSBXP
18.10
22. SM0DSG
7. SM2CAA
18.40
23. SM3PZ
8. SM00Y
19.35
24. SK3AH
9. SMSDSF
22.40
25. SM3BNA
10. SM0CTU
23 .20
26. SM0CHB
11 . SM5EOO
23.25
27. SL3BG
12. SM0BDS
~4 . 20
28. SMSCMI
13. SK5AL/0
28.30
29 . SMSBMD
14. SMSCEU
~ . 1O
30. SMSERP
15. SM5ACQ
29.20
31 . SK5AJ
16. SM7BGB
29 .35
32. SM7BXK
Checklagg : SM4DHF
Ei insända loggar: SM5BZQ SM6CKS
SM3EAP SM5BKZ SM6DKO SM2CBS
SM5CMP SM7AAH SM2EKM SMSBRG
SM7BSK
Minst 47 stationer deltog .

25 30.20
31 .00
36.15
45.00
52.40
24 16.00
17.20
18.20
19 .15
22.30
31.20
n 29 .50
21 17.45
20 21.40
17 46.00
10 34.00
SM0KV
SMSAA
SM5DXU

MANADSTEST nr 4 CW 23 apr 1972
I. SM0DSG 25 20.30
14. SM5EQW 24 40 .05
2. SM3EWB
23.20
~, 5 . oo
15. SM0EEJ
3. SM0CCE
24.30
16. SM7ACN 23 .19 .SO
4. SM3PZ
28.00
17. SM00Y
22 57.00
5. SM0CTU
33.15
18. SM5EDX
21 44 .10
6. SM0CHB
34.40
19. SM2EZT
19 54.00
7. SM0FY
35.50
20. SM4EPR
57.00
B. SM0DSF
37.30
21. SM0EIH
14 57.00
9. SMSESP
42.30
22. SM4AWG
58.00
10. SK5AL/0
49 .00
23. SMSBGK
12 26 .00
II . SM0BDS
53.00
24. SM6NT
11 41.00
12. SM7EAN 24 31.00
25. SM4WQ
!i5.oo
13. SM2CAA
37 .00
26. SM5AQN 821 .00
Checklogg : SM3WB
Fär sent ank . logg: SL6ZK och SM7DBC·.
Ei insönda 10~l\lar:
SM0FO SM3COZ SM3EHQ SM5BZQ SM0AJU
SM3DSP SM3FUA SM5DXU SM3BNA SM3EAP
SMSBRG SM6D JI SM7BSK
Minst 42 stotioner deltog .
MANADSTEST nr 5 FONI
I. SM0CHB 25 26.SO
2. SM0DSG
27 .15
3. SM6CJK
27.40
4. SM0EWM
28.SO
5. SM0DSF
29.45
6. SK5AA
29.55

7 mai 1972
13. SM0FY
14. SM5AQN
15. SM7DRN
16. SL3BG
17. SM5CVC
18. SM2CAA

32.05

32.20
33.00
33.20
49.15
24 27 .00

I . SM7DBD
30.25
19 . SM2EKM
8. SM3BNA
30.40
20. SKSAL/0
9. SM2E JE
31.00
21 . SMSACQ
10. SM5DSV
31.35
22. SK0DV
II. SM3COZ
31.50
23. SM0CER
12. SM0CTU 25 32.00
Checklogg : SM0KV/0
Ei insänd a loggar: SM3BNV SM5EZL
SM2CBS SM3EWB SM7BSK SM0CH
SM4DCI SM7DNG SM3PZ SMSDMI
Minst 36 stationer del tog .

1851.00
1751.00
14 43.00
13 57.00
12 58.00
SK3AH
SM2DAF

DIPLOMHöRNAN

OZ CROSS COUNTRY AWARD - OZ-CC~
1. För att markera sitt 25-årsjubileum
har Experimenterende Danske Radio
amaterer - EDR beslutat att utställa "OZ
CCA", vilket kan erövras av samtliga li
censierade ar:natörer och SWLs över hela
världen .
2. Diplomet är indelat i 3 klasser :
a) för amatörer i Skandinavien
(LA - OH - SM - OY - OZ)
b) för amatörer i resten av Europa
c) för amatörer utanför Europa
3. Alla förbi,ndelser efter 1 april 1970
räk.nas för det nya "OZ-CCA".
4. Diplomet ställs ut på foni- eller CW
kontakter. S k crossband-OSO eller OSO
mellan CW och foni är icke tillåtet för
detta diplom .
5. För amatörer i Skandinavien ligger
amtskommunindelni·ngen till grund och
diplomet utställs här i två klasser:
Klass 2: För att få diplomet i denna klass,
sklall man ha haft bekräftad för
bindelse med minst 10 amt och
uppnått minst 50 poäng .. Varje
OSO på 3,5-7-14-21-28 MHz
ger 1 poäng, medan OSO på 144
-432 MHz ger 2 poäng. Det är
tillåtet att räkna med 3 OSO med
varje amt på 3,5 och 7 och 4
OSO med varje amt på de övriga
banden.
Klass 1: För att uppnå denna klass, skall
man ha bekräftade OSO med alla
14 amtskommunema och ha upp
·nåH minst 65 poäng . Poängberäk
ning som för klass 2.
6, Danmark är indelat i 14 amtskommu
ner:
1. K0benhavn
8. S0nderjylland
2. Frederiksborg
9. Ribe
3. Roskiide
10. Vejle
4. . Vestsjaalland
11. Ri!ng·k0b~ng
5. Storstr0m
12. Arhus
6. Bornholm
13. Vtbor~
7. Fyn
14. Nordjylland

7, För amatörer i resten av Europa
(kategori 2 b) ~igger de olika prefixen till
grund för att få diplomet d v s OZ1-9
samt OX3 (Grönland). Det är tillåtet att
medräkna 2 OZ1-9 - samt 9 OX3 -statio
ner ' på varje band. Alla prefix skall vara
kontaktade. Varje OSO ger 1 poäng, dock
ger OSO på 144/432 MHz 2 poäng. Minst
50 poäng måste uppnås för att erhålla
diplomet.
8. För amatörer ulanför Europa (kate
gori 2 c) är det också prefixen, som lig
ger till grund för diplomet (OZ1-9 och
OX3) . Det är tillåtet aH medräkna 3 OZ1-9
- samt 9 OX3-stationer på varje band.
Alla prefix sk·all vara kontaktade. Poäng
be.räkning som i punkt 7. Minst 40 poäng
måste uppnås.
9. För att hjälpa till att erhålla diplo
met, arrangerar EDR varje år en OZ-CCA
COlllest. Reg,lerna för denna contest ut
sändes till alla medlemsor.ganis·a.t ioner i
IARU samt til·1 kända amatö.rradiotidskrif
ter. Contesten gå·r omkring första vecko
slutet i maj varje år.
10. Förbindelser i denna contest, så
väl som ian-dra ·tävlingar arrangerade av
EDR, räknas .för diplomet, såvida gällan
de kontakter är godkända av EDRs Traf
fic Department.
11. Ansökni.ngar om diplomet sändes
till:
EDRs TRAFFIC DEPARTMENT
Box 335 - OK 9100 - AALBORG
- DANMARK
Ansökn.inganna skall innehålla
L,
samt en lista över kon.takterna med föl
jande upplysning'ar :
CALL - DATUM - TID - BAND
MODE RAPPORT AMTS
KOMMUN
Utländska amatörer slipper skicka med
OSL, om ansökningen är kontrOllerad och
unders'kriven av det gällande landets Traf
f·ic Manager.
12. Skandin.aviska amatörer, som har
uppnått OZ-CCA klass 2, skall om de se
nare vill ansöka om klass 1, endast sän
da OSL och lista över de nya kontakter
na.

as

13. Ut·om-skandinaviska amatörer be
talar en avgif,t på 5 IRCs för diplomet,
medan skandinaviska amatörer betalar
5:- danska Kr för k·lass 2 och 10:- dans
ka Kr för kl·ass 1.
14. Utställelsen av diplomet görs, när
aHa krav är uppfyllda. Alla ansökningar
kommer att gransk'as av EDRs Traffic
231

Department Dch deras ' bDkslut är slut
giltiga.
15. EDRs TrafJic Department förbe
håller sig rätten till änd ring av dessa reg
ler, Dm förhållandena gör det nödvändigt.
Dessa ändringar av regler.na har
gjDrtS 1971 till följd avkDmmun
sammanslagningarna Dch gäller för
den nya utgåvan av diplDmet. Det
gamla " OZ-CCA" kan erhållas, så
länge det finns i lager.
DIPLOMHÖRNAN \I
Nya DXCC-medlemmar : SM4DHF - 133
Dch SM5CPC - 123 länder. (OST 1972 :1)
DXCC-endorsements: CW/PhDne : SM6
CVX - 220 Dch SM6ARH - 160 länder.
PhDne : SM0ATN 290 länder. (OST
1972:1)
SM7TV finns med i WPX HDnor Ro.ll
med 674 prefix . (CO feb 72).
.
VPX 450 (Ver,jf,ied Prefixes Award) har
erövrats av SM4-3434. (CO feb 72).
Nya 5BDXCC: (Med början vid nr 121).
OK1 MP, W6DZZ, W3WPG , VK6HD, W3WJD,
W2LWI, W6MAR, W3MWC Dch G3TXF.
(OST feb 72) .
Nya 5BWAS: (Med början vid nr 72),
WA5YMW, W61TD,
K0AYO, WA6CPP,
K10ME,
W0NOO,
W4WSF,
W2PDB,
WABVWK, WA9NYA, WA4FDR, WA0JZF
XE1J Dch ·KG4CS (OST feb 72) .
DXCC: Ny,a medlemmar: Mixed, SM5BZO
110 Dch SM6PF 102. (OST feb 72) .
End.Drsements,
Mixed : SM70Y 320,
SM6CAW 240, SM7ANE 220, SM6BZE 120.
(OST feb 72) .
SM6CKS 305, SM6AFH 260, SM6CVX
240. Foni: SM3BIZ 330. (OST mar 72).
I DXCC HONOR ROLL mixed finns
SM3BIZ 317/337 Dch fDni: SM5CZY 314/320.
Listan innehåller alla i världen SDm
kört 314-323 länder. Andra siffergruppen
inkluderar äv,en credi,ts för deleted (struk
na) länder. (OST mar 72).
KR6, B, JR6, KA6 ... Ryukyu Islands är
nu "deleted" från ARRL CDuntries List.
KDntakter gjDrda före 15 maj 1972 räknas
SDm Ryukyu. KDntakter gjDrda den 15 maj
1972 Dch ef,ter räknas som Japan.
Den ende kände aktive amatören från
Bhutan AC5TY har sedan den 24/2
1972 använt sig av callet A51TY. Finns
Dfta på 14195 vid H-tiden Z. 4S7AB bru
kar ta upp lista. OSL direkt till: T. YDnten ,
Dechhentshe, P. O. Thimphu, Bhutan.
(DXNS 511-514)

•

RTTY
Harald Jahnke, SM7AP
Konvaljevägen 14
23047 AKARP. Tel. 040-464519
Fr D m 1.1.1972 har Televerket höjt pri
set på fjärrskrivmask.iner till 500 :- . Före
prishöjningen skaffade jag några maskiner
tHI det gamla priset. Om ·någDn önskar en
maskin gäller det alltså att passa på in
nan de tar slut. Det finns såväl Creed 7
Dch Siemens T 37. En del r,eservdelar
finns Dckså till dessa maskintyper, Dch de
~n fås mDt emballage- Dch f·raktkDstna
der.
Många frågar var man kan läsa mer
Dm RTTY. Här en del någDrlunda lättill
gänglig ,litteratur:
"THE NEW RTTY HANDBOOK", by B. H.
Kretzman , W2JTB.
" RTTY frDm A tO. Z" , by J. D. Tucker.
Båda dessa kan köpas från CO Ma
gazine.
"HAM RTTY ", by Wayne Green. Från 73
Magazine.
Tidskriften "RTIY-JOURNAL"
via SMWMG.
" SARTG-NEWS" (Scandinavian Amateur
Radio. Teleprinting GrDup) via SM3BHT.
RTIY frDm A tO. Z har även gått SDm
följ.etDng ,i CO med början i augusti 1964.
Även i OST finns en bra serie, januari
t D m nDvember 1965.

Insänt
aso och aSL
3BBDAlAlex - SDm inte har mindre än
fyraDlika signaler 3B6DA Agalega,
3B7DA St Brandin, 3BBDA Maur~tius Dch
3B9DA RDdriques vill gärna ha OSL di
rekt. Adressen är : 3BBDA Alex MDDtoD
39 BrDwn S~quar<l Ave ., VACOAS, Mauri
tius, Indian Ocean. (SM5RC) .
SM1:or
JA5A0/7 önskar OSO med SM1-stn . Han
är ORV varje dag 0900-1100 GMT på
21 .28-21 .32 MHz (SM4EMO).
VHF Communicatlons
I -AVO's recensiDn i nr 4/72 står att tid
ningen k-ostar 21 :50. Skall vara 22 :50 pr
år. (SM3AVO) .

Förslag till nya stadgar för föreningen
Sveriges Sändareamatörer
§ 1. FORENINGENS ÄNDAMAL
Föreningens öndomål ör,
att utgöra en sammanslutning av personer,
vilka syssla med radioe xperime nt på av statliga
myndigheter upplå tna frekvensområden ;
att bland med lemmarna ve rka för ökade tek·
niska kunskaper och god rodiotrolikkultur;
att åstadkomma en kår av kunniga söndore·
amatörer;
.
att
genom
medlemmarnas
radioverksamhet
störka vå rt lands anseende i utlandet;
att systematiskt insamla och publicera med
le mmarnas erfarenheter från söndnings- och Iyss
ningsförsök och därigenom bidraga till såvö l
den tekniska utvecklingen som spridningen och
tillömpningen av giordo erfarenheter.
§ 2. MEDLEMMAR
Föreningens medlemmar är,
hedersord fä rand e,
hedersmedlemmar ,
medlemmar och pa ssiva medlemmar.

aktiva

§3. MEDLEMSKAP
Hedersordförande vö lies av årsmöte efter av
styrelsen framlagt förslag.
Till hede rsm edlem kan sty relsen ka lla person,
~'Om på utmärkt sätt giort sig förtiänt om för
eningen eller dess syften.
Aktivt medlemskap kan erhåll as av vorie
svensk medborgare, som innehar tillstånd sbevis
för amatö rradi o.
Dessutom kan sty ret sen b evilja a ktivt med
lemskap åt annan svensk medborgare, vilken
skriftligt rekomme nderc; ts av hedersordförande,
hedersmedlem, aktiv med lem eller av svensk
myndighet.
Styrelse n kon även bevilia aktivt medlemskap
öt iu ridisk person, vilken erhållit tillståndsbevis
för amatörradio, Sådant medlemskap gäller
enbart bestömd anropssignal.
Passivt medtemskop kan efter styre l.-en s pröv
ning tilldelas utländsk medborgare .

§ 4. ROSTRÄTT
Hedersordförande,
hedersmedlem och aktiv
medlem har vid föreningen s allmänna samman
träden och vid poströstning en rös t. Röst kan
övertåta> genom skriftlig fullmakt till annan röst
berättigad medlem, dock ej vid poströstning.
§ 5. AVGIFTER
Aktiva och pas'Sivo medlemmar erlöggo varie
år senast vid månadsskiftet /'anuori/februari års
avgift. Avgiftens sto rle k på öljande kalenderår
för respektive kategori bestämmes av årsmötet.
Beviliot medlemskap träder i kra ft , nör fast
ställd avgift erlagts för löpande år,
Styrelsen äger efter det ansökan härom gjorts
nedsö tta år.'Ovgiften i det fa ll att två elle r
flera personer i sa mma familj t ex man och
hu.tru , for och son, syskon - är medlemmar i
Föreningen, detta under fö rut söttning att veder
börande är mantalsskrivna under samma adress
och att endast ett exemplar av QTC behöver
utsöndas. Nedsöttningen ska ll sålunda i princip
utgöras av årskostnaden för QTC utslagen på
samt liga vederbörande fom iliem edlemmor och
faststölles till sill belopp av styrelsen. Minst en
medlem i fam ilien erlögger alltid full avgift.

§ 6. UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som icke betalar föreskriven årsav
gift , eller som bryter mot föreningens stadgar,
eller som i sin rad iotrafik icke iakttager ett kor
rekt upptrödonde, eller som på annat sätt up
penbarligen ska da r föreningen och dess syften,
kon av sty relsen med enhälligt beslut uteslutas
ur för enin gen , Dessförinnan bär sty re lsen dock
bereda vede rbörande tillfölle alt avge förkla
ring,
§ 7. TIDSKRIFT
Föreningens tidskrift är QTC. Föreningens ord
fö rande ör ansvarig utgivare för QTC. Tidskrif
ten skatl va ra ett medlemsblad fö r fortlöpande
kontakt med medlemmarna och beröra de om
råden som kon vara av intresse med hänsyn
till föreningens ändamål och verksamhet.

5 8. ORGANISATION
Föreningens medlemmar samlade till ollmönt
sammant röde , vartill sa mtliga medlemmar kal
lats, utgör föreningens högsta myndighet.
Allmänna sammanträde n ör , årsmötet och extra
sammanträden .
Föreningens angelögenheter förvaltas aven
infär årsmötet ansvarig styrelse.
Landet indelas i åtta amatördistrikt. Verksam 
heten inom varie distrikt samordnas aven
distrikts ledore IDLI.
Grupper av medlemmar kon bilda lokalklub·
bar .
§ 9. ARSMOTET
al Tidpunkt fö r och kallelse till årsmätet,
Ars mötet avhålles senast under mors månad.
Sk riftlig kallelse till år ~'IT1ötet skall med all
männa posten tillstöllos medlemmarna under
senast könda adresser oc h ovsöndas senast fior
ton dagar före mötesdag en , Till kallelsen skal l
bifogas föredragningslista och avskrift av in
komna motioner.
bl Malioner,
Medlem , som önskar få någon fråg a behand
lad vid fö re ningens årsmöte, skall göra skriftlig
anmälan hörom med motivering. Sådan anmälan
skall vara föreningens styrelse tillhanda före
den 1 ianuori för behandling på nöstkommande
årsmöte .
C) Arsmötesförordning ,
Arsmötet ska ll ,
taga stöllning till styrelsens redov is ni ng för
det gångna orbet~-året ;
faststölla val av led amö ter med stadgade
suppleante r för styrelse (utom Dll, revisor somt
valberedning för förbe,redande av nösto års
mötes val av i detta stycke nömnda ledamöter
med suppleanter;
fastställa vol aV DL och DL-suppleanter (vart
annat år);
taga stöllning till vöckto motioner och fram
lagda styrel se förslog ;
besluta i stodgefrågor.
I ngen får sa mtidigt bekläda mer än en av
följ ande befattningar, styrel seledamot, revisor,
ledamot i va lberedn ingen eller som sup pleant
för någon av dessa.
Vid årsmötet föres beslutsprotokoll och ska ll
detsamma fö religga i iuster at skick senast en
månad efter mö tet s hållande och dörefter s'na
ras t möiligt publiceras i QTC.

233
232

Arsmötet får endast bestuta . i frågar, sam upp
tagits i kallelsen .
dl Föredragningslistan till årsmötet,
Vid årsmötet skall följande frågar behandlas,
1. Val av ordförande för mötet.
2. Tillkönnagivande av vid mötet uppgjord
röstlöngd.
3. Val av sekretera re för mötet.
4. Va l av två personer all jömte ordföranden
justera mötets protokoll. Justeringsmännen
skolt tillika tjänstgöra sam rösträknare.
5. Frågan am dagordningens gadkönnande.
6. Frågan am mötets stadgeenliga utlysning.
7. Framlögg ande av styrelse- och kass aberöt
telse.
8. Framlöggande av revi siansberöttelse.
9. Frågan am styrelsen~' ansvarsfrihet för det
gångna arbetsåret.
10. Tillkönnagivande av val av ledamöter med
stadgade suppleanter för styrelse (utom DL),
revisor samt valberedning för förberedande
av nösta årsmötes val av i denna punkt
nämnda ledamöter med suppleanter.
11. Tillkönnagivande av resultat av DL och DL
suppleantval {vartannat årl .
12. Behandling av budget samt fastställande av
medlemsavg ifter för året eher det under
vilket år~mötet hålles.
13. Val av två poströströknare jämte en supp
leant för nöstkammande poströstning.
14. Ovriga frågar såsom motioner, styrelse
förslag, stadgeändringar a,h plats för nästa
årsmöte.

§ 10. EXTRA SAMMANTRÄDE
Extra sammanträde med föreningen skall äga
rum, då styrelsen så beslutar el ter då minst 50
rästberölligade medlemmar göra framställning
till styrelsen med angi vand e av de ärenden, sam
önskas behandlade.
Beträffande kallelse och protokoll göller vad
sam avon stadgas f ö r årsmöte.
Sammantrödet skall avhåtlas inom två måna
der eher gjord framställning .
Vid extra sammanträde skall punkterna 1 t a m
6 i § 9 d obligatoriskt förekommo.
Extra sammantröde får endast besluta i frågar,
sam upptagits i kallelsen.

lin g orna vid varje sommantröde.
Styrelsen består av tretton ledamöter ,
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kas'Saförvaltare
övrig styrelseledamot och
distriktsledare (åtta st DL).
De ssa ledamäter eller deras sup p leanter ör
vor för sig ansvarig inrör styrelsen för sina
uppdrag.
Styrelsemedlemmar och deras suppleanter skall
vara medlemmar i SSA.
Sty relsen sammanträder på kallelse av ord fö
randen eller vid förfall för denne av vice ord
färanden elled då minst tre ledamöter gör fram
ställning härom.
Fär att styrelsen skall vara beslutsmässig er
fordras att samtliga ledamöter har kallats minst
sju dagar före mätesdagen ifråga och att minst
fem ledamäter, varav minst en distriktsledare
eller dennes suppleant är närva rande .
Styrelsen skall varje år hålla minst fyra sam
manträden, varav ell bör sammanfalla med års
mötet. Styrelseledamot kan genom fullmakt äver
låta sin röst till annan styrelseledamot, dock ej
fungerande ordföranden. Styrel se ledamot får ge
nom fullmakt representera hägst två andra sty
relseledamöter.
Styrelsen kan till sin hjötp kolla eller on~1ölla
personer för särskilda uppdrag.

§ 13_ DL OCH DL-SUPPLEANTER
DL skall verka för samarbetet mellan inom
distriktet boende medlemmar samt för intim kon
takt mellan med lemmarna och styrelsen i enligt
het med gällande regler fär DL.
Om DL avgår under en valperiod efterträder
DL-suppteanten DL valperioden ut.

§ 14_ VAL AV DL OCH DL-SUPPLEANTER
DL och C'L-suppleanter völjes av distriktets
medlemmar för en period av två år medelst en
genom styrelsens försorg ano rdnad poströstning
i samband med vo l av övriga styrelsemedlemmar .

§ 15. VALBEREDNING FOR DL OCH

§ IL BESLUT
I de foll icke annorlunda i dessa stadgar ut
tryckes skall vid föreningens allmänna samman
tröden, styrelsesammantröden och vid posträst
ning fattas bestut med enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dörest ej annat begö
res eller stadgas.
Vid lika röstetal skall den åsikt , sam biträdes
av fungerande ordföranden, gölla som beslut.
Vid poströstning skall dock lallen avgöra.

DL-SUPPLEANTER
respektive distrikt völjes minst tre personer
all ingå i d istriktets valberedning. Dessa per
~'Oner skall vara b a sa Ila i distriktet och vara
medlemmar i SSA. En av valberedningens med
lemmar utses all vara sammankallande.
Varje distrikts vatberedning skall fä re den l
november före DL-valår inkomma till SSA kansli
med två namnfärslag till kandidater för DL och
DL-suppleant. DL och C'L-tuppleant skoll vara bo
satta i distriktet och vara medlemmar i SSA.

§ 12_ STYRELSEN
Styrelsen skall,
aktivt verka för all öndamå let i § 1 i möjligas1e
mån uppfylles;
förvalta föreningens tillgångar och redovisa
dessa inför årsmötet;
utge tidskriften QTC;
ansvara för färeningskansliets skötsel och va ra
arbetsgivare för anstöllda personer;
ansvara för distribution av QSL-kart;
Besluta i frågar rörande intröde i och ute~'lu
tande av medlem ur föreningen , dock med hän
syntagande till vad sam stadgas i § 6;
föra föreningens talan infär myndigheter;
låta arrangera föreningens tävlingar;
uppehålla erf orderlig kontakt med motsva
rande organisationer i andra länder ;
i övrigt på eget initiativ handla ifäreningens
anda och i enlighet med dessa stadgar.
Styrelsen skall föra protok o ll över förhand

§ 16. VALORDNING VID POSTROSTNING
1. Valberedningen enligt § 9 skall f är publice
ring i december-numret eller före årets slut i
tidskriften QTC,
a) avge förslag till kandidater för s1yrelsen
{utom DL, se punkt 1 c i denna poragraft varje
år ,
,vå namn tills a mmans för,
ordförande och
vice ordförande;
ett namn vardera för,
sekreterare och
kassaförval tore;
tre namn tillsammans för,
övrig styrel se ledamot och
två styrelsesuppleanter {ej för DL-suppleanter,
se punkt 1 c i denna paragraf!.
bl avge förslag till kandidater för revisor och
revisorsuppteant,
två namn tillsammans.

cl
sammanstölla
valberedningens
i
vardera
distrikt två namnfärslag till DL och DL-suppleant,
se § 15. Föreko mmer DL eller C'L-suppleant
kandidat öven som fär slag till post enligt punkt
I a eller 1 b i denna paragraf, skall valbered
ningen i samråd med valberedningen i aktuellt
distrikt tillse alf en extra kandidat tillkommer
sa m förslog till DL och DL-S'uppleant.
dl Avge förslag till kandidater fär valbered
ning en enligt § 9,
minst fem namn för mjn~t tre ledamöte r i vo l~
beredningen oc h fär två suppleanter fär de
sa mmo.
2. Varje röstberö ltigad medle m må före den
1 februari inkomma med förslag upptagande
högst det antal villiga kandidater, som för re
spektive kandidatgrupper anger i första stycket
av d enna poragraf. Dock göller a lf kandidat
förslag till DL och DL-suppleant endast får av
ges för det distrikt sam för slagsstö lloren ör bo
salf i.
3. På kuvertet med kandidotförslag skall pli
framsidan tydtigt anges alf det göller kandidat
förslag . Kuvertet skall adresseras till Valbe
r edn ingen, SSA kansli. Vidare skall färslags 
ställaren
på
baksidan
av
kuvertet
t ydligt
teckna si lf namn och anrops'Signol alternativt
medtern snummer. Upptar förslag fär kandidat
grupp ftera namn än som enligt punkt l avan
skall utses, kasseras för slage t i vad avser den
kandidotgruppen.
4. Den av valbered ningen sa mmanstöll da val 
listan skall jömte volkuvert utsändas av styrel sen
samtid igt med kallelsen till årsmötet. Rästberöt
tigad medlem äger alf som röst sedel avge val
listan , vilken i det slutna valkuvertet insändes
ti ll SSA konsii poststömplat före den 1 mars.
5. De till SSA kansli insönd o valku verten skall
gen om styrelsens försorg på betryggande sött
omhöndertagas och oöppnade överlämnas till
de vid föregående årsmöte volda poströst rök
norna. Dessa skall jömte re viso rn ve rkstöll a
röstsa mmanräknin gen. Over röstsammanräkning
en skall föra s protokoll, som ska ll undertecknas
och överlömnas till styrelsen . Valkuvert, vars
identitet i avseende på d en röstandes namn och
anropssignal/medlemsnummer saknas elle r icke
kan fastställas vid röstsammanrökningen, kasse
ras jömte inneliggande rö stsedel. Röstsedel, å
vilk en till sk rivits ytterliga re namn, kasseros även.
Sålunda för etagna kassat ioner skall övenledes
detatjerot protokollföras.
6. Vid sommo nräkning en medtages å var je röst 
sede l ,
- För kandidatgruppen ordförande och vice
ordförande de två fö rsta icke strukna namnen.
Den som får det högsta röstetalet ör vald till
ordförande och den med det därnöst hög sta
röstetalet ör vald till v ice ordförande;
För kandidatgrupperna sekreterare och
kossaförvaltare endast det första icke strukna
namnet i vardera kandidatgrupp. Till resp ekt ive
post ör den vald som erhåller det högsta röste
talet;
- - För kandidatgruppen öv rig styrelseledamot
(ej DLIoch två styrel sesuppleanter (ej DL-supp
teanterl de tre första icke strukna namnen. De
tre som er håller de högsta rästetalen ör volda.
Den med det högsta röstetalet ör va td till övrig
styrelseledamot och de två med de dörnöst
högsta röstetalen ör valda till sup plea nter;
För kandidatgruppen revisor och revisor
suppl eant de två f örsta icke strukna namnen.
Den som får det högsta rö ste talet ör va ld till
revisor och den med det d ö rn äst högsto röste
talet ör vald till revis orsup ple ant;
- - För kandi datgruppen DL oc h DL-supp leant
Iva rtannot årl de två första icke strukna namnen
för va rje distrikt, sedon kandidater som redan
vol ts enli gt Ovan struki ts sam kand idater för

DL och DL-suppleant. För respektive distrikt
gäller att den som får det högsta rö ste talet är
vald till DL och den med det dörnö st hög sta
röstetalet ör va ld till DL-suppleont;
För kandidatgruppen leda möter i va lbe
redningen med suppleanter enligt § 9 de fem
första icke strukna namnen . De tre med de
högsta rö steta len ör valda till ledamöter i va f
beredningen o ch de två med de dörnöst högsta
röstetolen ör valda till su ppleanter. En av
vatberedningens ledamöter utses som sa mman 
kallande;
- - Vid lika rösteta l avgär lo tten.

§ 17. UTSEENDE AV ERSÄTIARE VID AVGANG
Intröffar den situ at ionen att suppl eant ej fin
nes, om utsedd styrelseledamot, revi sor eller
ledamot i valberedningen avgår fä re valp erio
dens utgång , eller om utsedd suppleant avgår
före valperiodens utgång, skall styrelsen utse
ersöttare för den återstående valperioden utan
att el jest föres kri ven valordning iakttages.

§ 18. RÄKENSKAPSARET
Rökenskapsåret sam manfolIer med kalender
året . Räkenskaperna skall va ra avslutade sena st
den ?5 januari.
§ 19. REVISION
Revisorn skall granska föreningens rök enska
per och taga del av styrelsens protokoll, kon
trollera vå rden av före ningen s fasta och lö sa
egendom sam t i övrigt kontrollera att av sty
relsen vidtagna åtgörder är i enlighet med för
en inr)en s stadgar och avge revisi onsb erött el se
till å rsm ö tet.
§ 20 . TECKNINGSRÄTI
Föreningen tecknas av dess ordförande eller
vid färfall för denne av vice ordföranden. Sty
rel se n kon dock besluta om begränsad teck
ningsrött lör annan person. Endast ordförand en
ell er vid f örfa ll för den ne vice ordföranden kon
attestera föreningens verif ikationer.

S 21. MYNDIGHETERNAS FORESKRIFTER
Föreningen skall verka fö r och i möjligaste
mön till se att myndigheternas utfördode före
skrifter för ama tö rradiaverk sa mheten iakttag es
av medlemmarna.
§ 22. ANMÄLAN OM IAKTIAGELSER
Förenin ge n ska ll genom si n styrelse eller av
denna utsedda förtroendemön till Televerket eller
av Televerket anvisod myndighet eller person
a nm öta iakttagelser angöende radioamotärverk
somhe len somt i övrigt inrappor tera egendom
ligheter, som observeras, i första hand på de
för amatörer upplåtna frekvensområdena , men
även pö öv riga frekvenser i den mån obse rva
tioner där företagas.
§ 23. STADGEÄNDRINGAR
Varje öndring eller tillög g till dessa stCldgClr
skall för att öga giltighet vara beslutat vid två
pu va randr a följande allmönna sammantröde n,
varav ett årsmöte, oc h på det sist hållna sam
montrödet beslutat med minst 2/3 maj or itet av
rÖ stlöngden.
§ 24. FORENINGENS UPPLOSNING
Vid föreningen s upplösning skal l dess behåll
ning användas till ändamål, som överensstöm
mer med föreningens syften.
Beslut om föreningens upptösni ng skall fär o tt
öga giltighet vara fattas vid två på varandra
följa nde sammantröden, var av ett årsmöte, och
pö de t sist hållna sammantröde t beslutat med
minst 3/4 mojoritet av röstlöngden.
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§ 9.

Stadgar för
Föreningen Sveriges Söndareamatörer
(Antagna 1964)
§ l.

§l.

Ändomål.
Föreningens öndamöl ör,
att utgö ra en sa mman sl utn ing av personer,
vilka syss la med ra dioexpe riment pö av stat
liga myn digheter upplötna frekve nsområd en,
att blond medlemmarna verka fö r ökade tek
niska kun skcper oc h god radiotra fikkultur ,
att åstadkom ma en kår av kunniga sändare

Organisalion .
Fö re ningens medlemma r sam lade till a tl mö nt
sommo ntröde, vartill sam tliga medlemmar ko ll o ts ,
utg ör förening ens högs ta myndighet.
Allmönna sammantröden öra, å rsmö te t och
extra sa mm a nträden.
Föreningens ange lägenhe ter förvaltas aven
in fä r årsmötet ansva rig sty relse.
La nd e t i ndelas i 8amatördistrikt. In deln ingen
ansluter si g ti lt Kungl. Telesty re ls'en s d istr i kts 
indelning ; dock röknos Stockhol m med omne jd
som sö r skilt di slrik t.
Verk sam heten i nom va rje dist rik t samordnas
aven distriktsledare {DLI.
Grupper av med lemma r kunn a sammanslula sig
i lo kala vde lning a r .

amatöre r,

att gen om medlemmarnas radio verksam het stör
ko vårt lands anseende i utland et,
a tt systematiskt in sam l a och publicera med
lemmarnas erfarenheter f rån söndn ing s- och
lyssningsförsök och därigenom bid raga tiil så
völ den tekniska utvecklingen som sprid ni ng en
och tillämpning en av gjorda erfarenheter.

§ 2.
Medlemmar.
Till heders medlem ko n styr elsen kollo person ,
som på utmörkt sätt gjort sig fö rtj ö nt om fö r
eni ngen ell er dess syften.
Aktivt medlemskap kon erhållas av va rje sve nsk
medborgare, som inner,a r söndarlicens.
Dessutom kon styrelsen bevi lja aktivt med
lemskap åt annan svensk medborgare, vilken
sk riflli g t rekommenderat s av hedersmedlem , ak
tiv medlem eller svensk myndighet.
Styrelsen kon öven bevilja aktivt medlemskap
6t juridisk perso n, vilken a rh ö llit amatörtill
stånd. Sådant med lemskap göller enbart be
stömd statia ns'Signal.
Passivt med lemskap ko n efter sty rel sens pröv
ning tilldelas utlöndsk medbo rg a r e.

§ 4.
Rösträtt.
Hedersmedlem och aktiv medlem hor vid fä r
eni ngens allmönna samant röde n en röst. Räst
kon överlötas genom sk riftlig fullmakt till annan
röstber ä ttigad medlem.

§ 5.
A vgifter .
Ak ti va och passiva medlemmar erlögga va r je
å r senast vid månadsskiftet januar iifebruari års
avgi ft. Avgiftens storlek för re spekt ive kat ego ri
bestämmes av årsmötet. Beviljat medlemskap
tr öde r i kraft, när f aststölId avgift erl a gts för
löpande ör .
Sty rel sen äger efter det ansökan hä rom g jor ts
nedsällo årsuvgiften i det fall all två elle r fl e ra
personer i ~o mma famili - t. ex. man och hu stru ,
for och so n, sy skon ä ro medle mmar i f är
eningen, de lla unde r fö rutsä ttni ng all vederbö
rande

ör

mon1alsskrivna

und e r

samma

adress

och så all endast ett exem plar av Q TC behäver
utsändas. N edsöllningen ska ll s'Ölunda i p rincip
utgöras av ö r skos tn ade n för QTC uts lagen på
samtl iga med lemmar , och fost stö ll es till sitt be
lopp ay styrelsen. Minst en medlem i f amiljen
erlä gger allt id f ul l avgift.

§ 6.
Orgon.
Föreningens arg o n ö r tid sk riften QTC.
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Extra sammanträde
med f ö reningen ska ll öga rum, då styrelsen så
beslular eller då minst 50 hedersmedlemmar och
aktiva medlemmar göra framstölln i ng till sl y rel
sen med an g ivande a v de ö r enden, som öns kas
behandlade.
Belräffande kall else och protokoll göll er vad
som ova n stadgas för årsm öte.

Sammant r öd et ska ll avhållas inom två måna
der efter gjord frams töltning .
Vid ext ra samma nträde skala punk te rna
I. a. m. 6 i § 8 ob liga to ri skt förekomma.
Ext ra sommontröde för endast besluta i fr ö
gor , som upptagits i kallelsen.

§ lO.
Beslut.
I de fall icke an no rlund a i dessa s·tadgor ul
tr yckes ska ll vid fö reningens allmö nna samma n
träden oc h styrelsesa mmanträden fatta s beslut
med enkel majoritet . Vid lik a rästetat ska ll den
ösikt, som bit rölls av fun'gerande ordfä r o nden,
gö ll a som beslu t.
Röstn i ng ~ker i reg el äppet. dock kon sl uten
röstn ing ske, om sommantrödet så beslutar.

§ B.

§ 11.

Arsmölet.

Styrelsen.

Arsmötei so\: al l ,
lago siöIlning till sl y relsens re dov i sn ing fö r
det göngna arbetsåret,
völja ny styret se,
besluta i stadg e fråga r,
toga stöllning till vöckta motioner och fram
lagda sty re lseförs log.
Ar smötet völjer till sin hj ölp r ev i so r , r ev i so r ~·
suppleant, juste ring smö n och kommille för för
ber eda nde av nö sta örsmötes st y rel seva l.
Ingen må samt id igt beklöda mer ön en av
följande befattninga r , styrelsetedomot , sty re lse
suppleant, revisor, revis'orssuppleant somt leda 
mot av ko mm i tten för fö rbe r edande av nö sla
års sty r else va l .
Arsmöte avhåll es senast under mars månad.
Vid örsmöte skola följand e fr å gor behandlas,
I. Vo l av ordfärande för mötet.
2. Ti llk ön nagivonde av vid mötet uppgjord
rö stlän g d.
3. Vol av se kr elerore fö r mötet.
4 .. Vol av 2 personer all jämte o rdföranden
justera mö tets protokoll. Ju stering smö nnen
sko la tillik a tjönslgör a som rös tr ö kn a re .
5. Frågan o m dagordning ens godkännande.
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning .
7. From lö gg ande av sl y r el se - och kassaberä l
telse.
8. Framläggande av revi sia n sbe röttel se.
9. Fr åga n om styr el s'e ns ansv arsfrihet fö r det
gångna arbetsöret.
10. Vol av sty r else oc h 2 slyrelsesuppleonter.
Il. Vol av revisorer och r ev iso rssuppleant.
12. Till söttonde av valkomm i tt e bestöende av
minst 3 personer , ej tillhäronde styrelsen .
13. Behandling av budget somt fa ststä lland e av
medlem savg ifter fö r året e fter del und er
vi I ket årsmötei hölles.
14 . Ovriga frågor såsom motioner, sly rel sefö r
slog och stadgeö ndring.
Arsmötet får e nd ast besluta i frå g or , som upp
logits i kallelsen .
Sk riftlig kaltel se till årsmötet s'kall med all
männa poste n lillstöllas medlemmarna under
senast kända ad re sser och avsöndas senast 14
dagar fö re mötesdogen .
Vid årsmätet före s besl utprotokoll och skall
detsamma fä religga i jus1tlrat skick senast en
må nad efter mötets hålla nde och dörefter sna
ras t publiceras i QTC.

St yrelsen skall,
aktivt ver ka för a ll ö ndamålet i § 1 i möjli
gasle mån uppf y ll es,
fö rvalta förening e ns tillgongar o ch red ov i sa
dessa inför årsmö tet,
utge j·idskriften Q TC ,
ansvara f ör förenings'konsliels skö l se l och vara
a rbetsgiva r e för anslölldo personer,
ansvara för dis tributi on av QSL-kort,
besluta i frågor rörande intröd e i och ute slu
tande av medlem ur föreningen, dock med hön
synstagande till vad som stadgas i § 19,
föra fö reningens tala n in för mynd ighe le r,
lå10 a rr an gera fö reningens tävlin gar ,
uppehålla erforderlig kontakt med molsva
ran de föreningar i andra lönder,
i övrigt på egel initiativ handl a i fören ing en s
anda och i e nlighet med de ssa sladgo r .
Slyrelsen skolt fö ra protokoll över fö rh and
ling arna vid va rje sammanträde.

Styrel sen bestör av högst 8 ledamöter jömte
2 supplean ter , Fem av led amö ter na inneh a f öl
ja nd e befattningar ,
ordförande
vice o rd förande
sek rete rare
tek nisk sekre tera re

redaktör
Dessa ledamö te r och suppl eante r öra var för
si g ansva r iga infö r styrelsen för sina uppdrog.
Styrelsen sommant röde r på kallelse av o rd 
föranden eller vid förfall fö r denne av vice
ord föranden e tler då minst 3 ledamöter gö r a
fromstöllning hörarn . För all st y rel sen skall va ra
beslutsmössig erfor d ras a tt samt liga ledamöte r
ha ko ll o ts minst 7 da gar före mötesdagen ifråga
och att min st 5 ledamö ter öra nörvoronde ,
Styre lsen ska ll varje år hålla minst ett so m
ma ntröde, till vi lk et samtliga DL kollos . Vid
detta so mmo ntröde ho DL r ös tröll och besl ut
skola fattas med 2/3 majo ritet.
Nör minst 2/3 av
så yrk a, ska ll ett ext ra
sådan t som mo ntröde per år hålla s.
Styrelsen kon till sin hjälp ko ll o e ller ans tölla
personer för sö rskit da uppd r og.

e'l

DL

ska ll

§ 13.
Rö ken ska pså ret
sammanfa ller med kalenderåret. Rökenskoperna
skola' va ra ovs'lutode senast den 25 januari.
Revisione n ska ll vara avslu tad se na st dogen
fö r e årsmö tet.

14 .
Revisionen .

Revi sorn ska tl
granska för en i ngens rakenskoper och toga del
av styre lsens protokoll somt kontrollera vörden
av föreningens fasta oc h lösa egendom.

§ 15 ,
Teckningsrätt.
Föreningen tecknas av dess o rdför ande eller
vid förfall för denne av vice ordförande. Sty
rel sen kon dock besluta om begrönsad teck ning s
r ö tt för annan person. Endera o rdf ö randen eller
vid förfall för denn e vice o rdfö randen skall
atteste ra fö reningens verifika ti o ner .

§ 16.
Motioner.
Medtern, som önskar få någon froga behand
lad vid fö rening ens al lmä nna sammanträden,
skall göra s'kriftl ig anmölan hörarn med motive
ring , Sådan onmö la n ska ll vara fören inge ns sty
relse lillhonda fö re den I ja nuari för behandling
på nöstko mmande årsmöte.

§ 17.
Myndigheternas
utfördode fö re skr if te r måsle v id
ovillkorligen iakttagas.

söndninga r

18.
Anmölan om iakttagelser.
Fö rening en skall genom sin st y re lse eller av
de nn a utsedda förtroendemön till Kung l. Tele
st yrels'!!n eller av denna anv isad myndighet eller
person anmäla iakttagelser angående radi o
amatö rve rks amheten

samt

i

öv rigt

in rappor tera

e g endomlighete r , som observeras, i första ha nd
på de fö r amatör er upplå tn a frekvensomrödena,
me n öven på övriga frekvenser i den mån ob
servationer dö r fö ret a gas .

§ 19.
Förseelser.
Medlem , som icke beta lar föreskr iven orsov
gift, so m bryter mot f öreninge ns' stadgo r, som
i sin radi o trafik icke ia kttage r ett ko rr ek t upp
trödande eller som på an nat sött uppenbar
ligen skado r föreningen oc h dess syft en, kon av
st y r e tse n med enhöll igt beslut uteslutas ur för
eningen .

§ 12.
Distriktsledare.
verka för sammbete

distr i ktet boende medlemmar so mt fö r intim kon
takt mellan medle mmar na och styrelsen .
DL väljes av distriktets medlemmar för e n pe
ri od av Ivö ör medelst öppen om rö stn i ng , Va let
öge r rum i april månad oc h sker genom styrel
sens förso rg , Röstberättigade ä ro sam tli ga vid
valet inom d istr iktet bo fas1a med lemmar . I f all
av lika räste to l har styrelsen utslagsröst. Om DL
a vg å r under e n valperiod utse r hon sjölv sin
eftertrödare .
DL el ler a nnan av hon om utsedd medlem öger
på fö r eni ng ens bekostnad nö rvara vid å rsmötet.

mell an

inom

§ 20 och 21 är lik a som fö,- de fö re slagna nya
stadgarna .
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Hamannonser
Annon.pris 6: - kr per grupp om 40 bokstöve r
siffror eller tecken, dock lägst 20: - kr. Med
lemmar i SSA åtniuter 50 0/0 rabatt. Te"t och
likvid söndes till SSA, Fack 12207 ENSKEDE 7.
PDstgiro 27388·8 . Sista dog den 15:e i månaden
före införandet. Bifoga alltid postens kvitto med
annonstexten. Annonsörens namn eller anrops

signal skall alltid anges i annonsteden - enbart
gatuadress eller postbo" godtas inte som adress.
För kommersiell annons göller OTe ordinarie
annonstaXQ .

Säljes
•
RX R1155 + nättrafo. 200 :- . Först.
Philips PL 14180 200:-. Heathkit DX-60BE
500:- + HW17A 900:- med FM-adapter
HWA-17-2 100:-. Halo-antenn, coax, nyc
kel 50 :- . Fraktkostn . tillk. För infos skriv
till Ulving SM6DPV, KSAK, 2 avd Karl
berg, Box 21008, 10031 STOCKHOLM 21.
•
Elbugg m. en IC-krets, 3 transistorer,
1 tungelementrelä i snygg låda, kräver
5--B V DC. Ej medhörning, NY: 120 :
Manipulator, s k squeeze-type. Fönnicklad
o. m. paddl,ar av röd PVC. Silverkontakter.
NY: 75:-. SM7DBA Äke Bergquist, Sta
tionsbacken 10, 24010 DALBY.
•
Drake AC4 300:-. SM5CAR Lars Nils
son, Rundan 54, 14600 TULLINGE. Tel.
08-7780778.
Fb RX SX-117 samt ev TX HT-37.
•
SM4CPG Tord Eriksson, Matrisv. 7, 791 00
FALUN . Tel. 023-341 92.
•
144 MHz - Surplus OBS! Begr. ant.
transceivers fabr. Storno. 12 W, 6--12 V
250:-. 12 W 220 V 300:-. 50 W, 220 V
550:-. Selektiv anropstillsats 75:-. Mot
tagarnas känslighet 0,8 \LV. Ola Persson,
tel. 08-272050 eller Peter Nyström, tel.
08-7584268.
•
FB ÖLANDS OTH . Byggn. klar fritids
tomt 1200 m 2 med komm. vatte-n och el
belägen på ALvaret säljes omg. Toppen
läge för VHF Hams! SRA CT-24 (trans.
omv.) 2m stn. med X-tals för 3 kan. Säljes
kompl. och topptrim . 22 W ut. SM7CLM
Lennart Holmber9. Tel. 0480-24662, arb .
10981 KALMAR .
•
Beg.
4CX/250B .
Björn
Eriksson,
SM6DXK. Tel. 031-454583.
•
2 m tr.ansceiver 10 W ut. H·allicrafter
med bordsmic. Shure. 4 kanaler. VFO på
mottagningen. SM0FOD , Lars Johansson,
Byälvsv. 259. Tel. 08-488550.
•
Insatslägenilet 4 rok i populärt bost.
omr. 17.000:- inkl. tvättm. 14 AVO och
dipol för 80 m. I·nfl. höst -72. SM5BMF
Rolf, LINKÖPING . Tel. 013-152727.
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•
RX Hammariund HO-170. 160--5 m.
975:-. TX 2 m 15 W FM krist. Ej nätagg .
125:-. Konv. 2 m DL6SW i Elfabox m.
krist 1151 . Uksp.agg. 0--400 V 200 mA.
M. Stenhardt 85 :- . Sign.gen. EICO 330
kalibrerad 235 :- . Unk mobilstn 25:-. 50
MHz 6/12/220 V med nätagg. o. ful.lst. in
stru~tionsbok 95 :- . RA-100 65:-. PA 2 m
06/40 ej färdigt 45:-. Ring till SM0EOF
Christer Widell. Tel. 08-362800 ankn 503
före ,kl 1800.
Collins 51-J -3. Jan Tuner, Granrisv.
•
15 A, 70235 ÖREBRO. Tel. 019-1605-04.
•
Mottagare Heathkit SB-301 med AM
och CW kristallfilter samt orig. högt. SB
600. Heath 2 m conv. RX :en är fabriks
byggd allt är i skick som nytt utan några
skav.anker (välvår.dad) . Nypris kompl. ca
+ frakt.
2.900 :- , säljes för 1.500 :SM3ALR Tord Grip, UUerv. 7, 821 00
BOLLNAS. Tel. 0278-12362 (Iörd. o sönd.).
•
GALAXY-I,ine Tx GT-550, RV550, RF
550, SC-550, PW-2A, G-1000 DC. DRAKE
line Tx TR-4, RV-4, L-4, R-4B, PW-1, MS
4, SC-2, CPS-1, MN-2000, WV-2, TV-1000
LP. HEATHKIT signal monitor SB-610,
spectrum analyser SB-620. VHF-tx PYE
WESTMINSTER 1Q-kanal., STORNO-600 6
kanal, SRA väggmodell 100 W, STORNO
Golvr·ack 500 W samtliga 144 mc FM-ka
naltra·t ik. Div. mikrofoner, mätinstrument,
vridtrafos, antenner, rotorer, tx- och rx
rör och mycket, mycket mera från SM6
BSW Kjell Bill.ners sterbhus. Försäljning
sker genom anbud vilka skall vara inne
före den 30.6.1972. Fullständig lista kan
rekvi rer.as mot ad resserat svarskuvert från
Fru Uli Billner, Rangelstorpsg. 4, 41269
GÖTEBORG, eller SM6BD Carl Gi.ilich,
Enebergsv. 8, 41728 GÖTEBORG, tel. 031
22 90 25 eft. 18.00.
•
SOMMERKAMP FT DX 150 med inb.
krattaggr. för 220 och 12 V. 2500 :- .
SM0XT, Lars Östergren, Stångholmsbac
ken 54, 12740 SKÄRHOLMEN . Tel. 08
7105958.

Nya signaler, forts.
SM0EFY Lennart Sundberg, Bruntegatan 1,
Vällingby ... .. . ................ ......
B
SM6EHY Björn Waller, PI. 204, Hindås ......
C
SM6EIY Sven·Ake Afsenius, Inriggaregatan 5,
Mölndal ......... .....................
C
SM0EJY Anders Gylin (ex-4035) MariekälI
gatan 56, Söd e rtälje ..................
T
SM0EKY Mats Lennartsson, Tomtebogaton 53,
B
2 tr, c/o Lindholm, Stockholm... . ... .
SM0FLA Carl Wicklund, Mariestadsvägen 9,
Johanneshov
. . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . T
SM0FIB Birgitta Aström, Båtholmsbacken 16,
Skärholmen . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
A
SMlFAC Tore Gardelin , Adelsgatan 25, Visby A
SM0FAE (ex·5035) Krister Andersson, O xel 
vägen 40, Älto . .... . ... .... . .. ......
C
SM4FKE Per-Göran Engström, Holen 1045,
Älvdalen
. ............. .. . ..... ... ...
C
SM0FLE Ture Alonder, Kottlavägen 5 B, li
dingö ...... ,... . .. ...................
B
SM7FOE Lars Andersson, Kommungatan 3 B,
Oskarshamn ..... .....................
T
SM5FQE. ~isto Siren , Gärstad Ostergård, Lin
koplng .... ..... . . ..................
.B
SM3FRE Benny Karlsson, Arentvägen 3,
Gä0e ... ... ..... . . .. .. . ..............
C
SM0FGY Ingegerd Svensson, Valhallavägen
63, c/o Jönsson , Stockholm ..........
A
SM0TJ (ex-7571 Gunnar Forsberg , Gotlands
gatan 58 nb, Stockholm ............
A
SM7ARC John Mots Olof Renrnon, Förenings
gaton 69 C, Malmö .. .. .... ...... ..
T
SM7BWL Arne Lindmark, Sommarlustvägen
10, Kristianstad ... . ..... .............
T
~
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Mosley antenner
TA-33Jr, 10--15-20 m, 3 el.
max 1 kW P e P

559:

Mustang, 10-15-20 m, 3 el.
764:max 2 kW P e P
Yapman antenner
DP-KB 104, 10--15-20 m gp,
max 2 kW

189:

DP-KB 105, 1Q--80 m gp,
max 2 kW

425:

Köpes

Positiv 20, fotoresist

SSBtransceiver köpes. SM5BIX Jan
•
Sterner, Sågstigen 9, 18147 LIDINGÖ.
Tel. 08-7672575.
•
SCHEMA, servicehandbok och trim
anvisningar för MKL-940A önskas som lån
eller köp. SM5DGM Bertil. Tel. 0171-511 86
elI. 232785/62.
•
Jehova's witnesses who are hams
please write: Bob Ellis WA4UOO, 403 Tho
mas ave SW, WINTER HAVEN, Florida
33880, USA .

I detta nr av OTC finns SM4BSN:s

23:

transceiver för 80 'm CW. Vi har bygg
satsen.
SWEDISH RADIO SUPPL y
Box 208, 65102 KARLSTAD
Tel. 054/29630, 101294.

WORLDRADIO - amatörernas nyhetstidning
Ober månadspubl, utg a v WB6AUH. Lös om
röddn- O hiälpakt m ham-radia, h-kopp, op
portr, DX, nät, notiser, annonse r m m, NIL
teknik. Friv, oavlön medarb, 10% av avg t
välgärenh, bl o könd a Projec t HOPE. Stöd
"the very best in ham rad io" - sänd 30,
f 1 år el 5,- sv kr f provpren 12 nrl i ch,
sedl el frim t Worldradio, 2509 Donner Way,
SACRAMENTO, Coli! 95818, USA.

NU ÄR DET DAGS ATT SÄTTA UPP EN
VERSATOWER
Fällbar varmgalvad teleskopmast
ostagad till 25 m
Höjd 7,5-36 m Lekande lätt fäller du masten och jus
terar antennerna, utan väntan på bra
väder och lediga kompisar
Urval i lager för omg . leverans
PERGUS AB
Box 755
18107 LIDINGÖ 7
Tel. 08-765 22 50

OSL-kort
AFFÄRS
INDUSTRI
REKLAM

TRYCK
SM7APO

STRANDBERGS
TRYCKERI
Box 153
570 22 FORSERUM
Tel 0380-20440
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KOM TILL 1972 ARS STORA
BJÖRNMÖTE
på Tossebergsklätten, 17 km norr om
Sunne på v,ästna stranden av sjön Övre
Fryken, den 8 - 9 juli. Rumsbeställ
Ili,ngar -genom Sunne Turistbyrå, tel
0565-10681.
SM4BM/SM4CYY

QST
Pga stigande omko stnad e r hor ARR L beslutat
höia avgiften för medlemskap in kl den fö r·
nömliga tid skriften QST. Fr o m d en l juli
ör avgiften Kr 50,- om Du utnyttjar det
bekväma sätt e t att be ställa genom under
tecknad. Sätt in beloppet på mitt postgiro
konto och skriv namn och adress på talongen
så ör sake n klor . Du som skall fö rnya med
lem skapet skickar lämpligen med ARRL 's
"lilla röda" så går det snabbare .
73 de
De nni Mårtensson SMlDRU
Skifergången 6
230 M VINTRIE
Postg,i ro 63 75 77·8

~fi*=§ii'~*g

~TRIO
2 METER FM CAR TRANSCEIVER

TR-7100
HW-101 TRANSCEIVER
Skaffa Djg en HEATHKIT rig! De finns
både som byggsats och monterade.

SSB-CW
Helt renoverade söndare och mottagare, ga
ranterade som nya, Pri serna inkl flygfrakt och
försökri ng.
HAL LI CRAFTERS
SR400A 80-1Om 5:IJW pep $871.
$134
AC Pwr Sup
R L DRAKE
2·C. 80-10m $227 SPR-4 1:IJ kc-30mc
$445
R4B 160-lOm $424 T4XB 160 10m 200W
pep
SMl
TR4 8O-10m 300W pep $530, med 34NB
$615
AC4 115/230V AC pwr sup
$105
DC4 12V DC pwr sup $120 RV4 VFO
$109
L4B 2 kW pep $751 V4 2-30mc Wtmtr (via
p p)
$ 61
SWAN
:IJOC 80-10m 520W pep
$420
GALAXY
GT5:IJ 80-10m 5:IJW pep
$350
GT5:IJT 80-10m 5:IJW pep
$M5
RV5:IJ VFO $94 AC400 Pwr Su p
115/230V AC
$101
P & H ELECTRONICS
LASOOM Linear mobile 80-10m lkW pep
med separat llSV AC och 12V DC Pwr Sup $320
GONSET
Linear Mk IV 80-1Om 2 kW pep
$493
CDE Ro torer
Ham-M $115 TRM $74 (via postpaket)
HY-GAIN Rotorer
Model 400 $175 (via postpaket)
TELREX, HY-GAl N och MOSLEY antenner.
Pris på begäran .
Skriv till oss ach begär infarmation om såväl
de nya som de renoverade sändare och mot
tagare, som vi kunna erbjuda. Det är lätt att
köpa från oss .
Skriv till W9ADN

ORGANS and
ELECTRONICS
Box 117
LOCKPORT, ILliNOIS 60441 USA ·
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Prisex, HW-l0l Transceiver
HP- 23 AC Power

1.860:
299:-

Nytliga tillbehör:
SWRlWatlmeter

HM-l02

199:

Konstantenn

HN- 31

88:

Mikrofon

GH- 12

79:

IB-l0l

1.130:

Frekvensräknare

Samtliga priser avser byggsats och är
ink!. moms.
För ytterligare upplysningar beställ vår
katalog!

PRIS: 1290:- ink!. moms.
HEATHKIT,
Box

12081,

Pontonjärg. 38.

Schlumberger AB
10223

Stockholm

12

Tel. 08-520770

•

FULL SERVICE •

GARANTI •

LAGERVARA •

DEMONSTRATION •

GENERALAGENT FÖR SVERIGE

SEMICON
ELEKTRONIK AKTIEBOLAG

Drottningholmsvägen 19--21
(FridhemSplan) 11242 STHLM
Tel: (10-13, 14-18) 08/544010

