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Rävjakt-SM, resultat
LF-störningar
Dubbelt spänningsaggregat

Portabel drömmast

ANTENNER
HJÄLPER DIG
ta upp kampen mat dåliga candx.
Special korrosionsfri aluminium
och rostfritt. Robust utförande.
Beamar för 1G-15-20 med ferritbalun,
765,FB 23 2-el., 2,5 m bom '" 2" 5/5,5/5 dB
1.150,FB 33 3-el 5,0 m bom {/j 2" 8/8,5[7 dB
1.525,FB 53 5-el 7,5 m bom", 2" 10/10/8,5 dB
Vertikaler, fristående med radialer ,
GPA-3
höid 3,55 m 2 kW PEP :<25,lG-15-20
GPA-4
höid 6,00 m 2 kW PEP 325,l G-15-2G-40
GPA-5
lG-15-2G-4G-80
höid 5,42 m 2 kW PEP
TRADANTENNER M FERRITBALUN
197,W3Dll 8G-40 (2G-15-10) 500 W PEP
265,W3Dll 8G-40 (2G-15-1O)
2 kW PEP
157,80/40 dipol
2 kW PEP
146,··FD-4 windom 8G-4G-2G-10 500 W PEP
TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m
4-el hor. l m bom
7 dB
4-el vert 1,1 m bom 7 dB
lO-el hor 2,8 m bom 11 dB
Filter & kablar för 10(4) över 1014) +3dB

65,75,148,65,-

D:a för 70 cm :
25-el. hor. 3,1 m bom 14 dB
N u öven KW Electranics :
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, konstantenn
675,ont. omk. och El-match
1.995,KW 1000 Linear Amplifier 1200 W PEP
Alla priser inkl. moms fritt Lidingö .
Leverans från lager öven av rotorer,
koaxkabel, balunt;lr etc
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Från styrelsen
SAMMANTRÄDE 1973-09-01

SSA:s hedersnål

Nitton styrelsemedlemmar hade samlats
ute i Hagsätra och dagordningen upptog
26 punkter. Ur det nio sidor långa protokollet återges följande :

skall , på förslag av SMSWJ, tilldelas
W1AKY Ed Myrberg (SM8-S43) för hans
mångåriga arbete för svenskhetens bevarande i USA och för hans generösa mottagande av besökande SM-amatörer.

Ny DL i SM2

SM2BZU har av hälsoskäl avsagt sig
uppdraget som OL2. I hans ställe inträder
suppleanten SM2CYG som hälsades välkommen. -BZU skall dock t v sköta bulletinsändningarna från SK2SSA. SSA :s styrelse uttalade sitt tack till Gunnar för hans
arbete inom distriktet och hoppades att
hans hälsotillstånd skall förbättras.
Funktionärer efterlyses

Styrelsevalberedningen har tillskrivits
och ombetts att hjälpa till med att få fram
ersättare för SMSBML - störningsfrågor,
SMSACQ - bulletinredaktör, SMSBZR rävjaktsledare och SMSCEU tester.
SMSKG har begärt att bli befriad från mobilärenden och någon sådan funktionär
skall t v ej utses.
SSA:s medlemsantal

har nu passerat 3S00. Under augusti hade
tillkommit ca SO nya medlemmar, jämnt
fördelat på olika kategorier.
WAS M-testen
skall upphöra då det visat sig att SCAtesterna övertagit WASM-testens roll för
ökad aktivitet inom SM.

SSA-bulletinen
skall sändas på 2 mb av Kalmarrepeatern
efter framställning av SM7EKW.
Mobilfrekvensen
d iskuterades och bl a föreslogs 376S kHz
som exklusiv mobilfrekvens. Styrelsen var
ej övertygad om att det föreligger behov
aven speciell mobilfrekvens och det beslöts att någon sådan ej skulle fastställas .
SMSTK reserverade sig.
Kalibreringssignalerna
som hittills sänts av SMSCWB ansågs böra
fortsätta. -CWB var villig fortsätta året ut
men föreslog att de borde sändas från någon av de ordinarie bulletinstationerna.

Reciprocitetsavtal

har tecknats mellan Sverige och Frankrike den 16.8.1973.
Televerkets Centralförvaltning har meddelat de japanska telemyndigheterna att
japanska amatörer efter prövning kan erhålla licens i Sverige utan att något reciprocitetsavtal behöver föreligga länderna
emellan.
Astölägret 1973

beviljades, på förslag av OL3, ett bidrag på
100 kronor. QSL-kort från lägerstationen
får befordras utan QSL-märken.
Därutöver diskuterades bl a

QTC:s annonspriser, publicering av provningsprotokoll över produkter för sändaramatörer, presentation av firmor som tillhandahåller sådana produkter samt förslag
till nya stadgar för SSA-OTC.
QSL-utredningen 1972-73
bestående av -CPO, -ACR och -TK har till
distrikten sänt ut utredningens sammanfattning på förslag till SSA:s QSL-rutiner.
På styrelsemötet den 1 september beslöts,
för att man skulle använda " samma språk"
överallt, att ha enhetliga benämningar på
funktionärerna : 1. SSA :s QSL-chef (-CPO).
2. QSL-distriktschef (ex. -CAK) . 3. QSLombud (ett 2S-tal iSMS). 4. QSL-mottagare (dvs den individuelle mottagaren).
Förhoppningsvis skall utredningens förslag slutbehandlas på SSA:s styrelsemöte
i november.
Slutligen klarlades alt
Rapport från "styrelsesammanträde" på
Astön den 8 juli 1973 (QTC 8/73) på flera
punkter inte uppfyllde kraven för att räknas som ett regelrätt (!?) styrelsemöte.
Vissa synpunkter var värdefulla trots att
rapporten fått en något olycklig utformning.
SM3WB
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Förslag till stadgeändring
Vid SSA:s styrelsesammanträde 1973-0414 uppdrogs åt sekreteraren -CWC att vidarebearbeta de nya stadgarna med hänsyn till de synpunkter som framkom vid
extra sammanträdet och årsmötet i mars
1973.
Följande ändringar föreslås:

§ 4 RÖSTRÄTT
Som en fortsättning på sista meningen
i denna paragraf tillägges: " .. . och får
styrelsemedlem vare sig nyttja egen eller
fullmaktsröst för röstning och beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det
gångna arbetsåret."
§ 8 ORGANISATION
Som ett näst sista stycke i denna paragraf tillägges: "Ett verkställande utskott
(VU) behandlar de löpande ärendena."
§ 9 ARS MÖTET
I punkt a ändras "mars månad" till
"april månad".
I punkt b ändras "1 januari" till "1 februari" .
Under punkt d) Föredragningslistan till
årsmötet föreslås punkt 2 byta plats med
punkt 3 och punkt 5 byta plats med punkt
6 och därmed punkterna omnumreras på
motsvarande sätt samt görs ett tillägg till
sista meningen i punkt 4 så att den får
följande lydelse: "Justeringsmännen skall
tillika tjänstgöra som rösträknare under
mötet."
Sist i § 9 tillägges ett nytt stycke lydande: "Vid frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret får ingen av
de berörda styrelseledamöterna delta i
röstning och beslut härför vare sig med
egen röst eller med fullmaktsröster och
skall den sittande ordföranden tillse att
erforderlig kontroll sker vid mötet i detta
avseende."
§ 12 STYRELSEN
Stycket med lydelsen: "Styrelsen skall
föra protokoll över förhandlingarna vid
varje sammanträde." föreslås få följande
ändrade lydelse: "Vid samtliga styrelsesammanträden skall föras beslutsprotokoll
som bör föreligga i justerat skick senast
en månad efter sammanträdets hållande
och bör därefter inom två veckor i kopia
tillställas samtliga styrelseledamöter."
I stycket: "Styrelsemedlemmar och deras suppleanter skall vara medlemmar i
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SSA." föreslås ordet "Styrelsemedlemmar"
ersättas av ordet "Styrelseledamöter".
Sist i § 12 föreslås två nya stycken
tilläggas: "Ordföranden, kassaförvaltaren,
sekreteraren samt en distriktsledare (DL)
utgör styrelsens verkställande utskott (VU)
och skall behandla löpande ärenden samt
fatta beslut i föreningens anda."
"Vid samtliga VU-sammanträden skall
föras beslutsprotokoll som bör föreligga i
justerat skick senast en månad efter sammanträdets hållande och bör därefter inom
två veckor i kopia tillställas samtliga styrelseledamöter."
§ 16 VALORDNING VID POSTRÖSTNING
I punkt 2 ändras "1 januari" till "1 februari".
Efter punkt 3 tillägges en ny punkt 4
med följande lydelse: "4. Jämlikt inkomna
kandidatförslag skall styrelsevalberedningen upprätta vallista. Härvid skall de från
enskilda medlemmar inkomna förslagen
inom varje kandidatgrupp upptas under
särskild rubrik efter styrelsevalberedningens förslag. På vallistan må utöver styrelsevalberedningens förslag upptas högst
tre namn för varje post. Erforderlig reducering sker genom röstning inom styrelsevalberedningen och skall protokoll föras
över såväl de förslag som förs upp på vallistan som över de förslag som röstas bort.
Röstetalen skall anges i protokollet som
undertecknat skall överlämnas till styrelsen . Vid lika röstetal skall den åsikt som
biträds av sammankallande ledamoten gälla som beslut. Det åligger styrelsevalberedningen att kontrollera att samtliga kandidater som förs upp på vallistan är villiga att åta sig de uppdrag som kandidaturen avser."
Nuvarande punkt 4 i § 16 omnumreras
till punkt 5 samtidigt som angivet datum
sist i punkten ändras från "1 mars" till "1
april". Punkterna 5 och 6 omnumreras till
6 och 7.
Ovanstående ändringsförslag skall enligt styrelsens beslut delges medlemmarna genom publicering i QTC. Yttrandena
bör vara styrelsen tillhanda senast den 31
december 1973 och det kommer sedan att
behandlas vid årsmötet den 31 mars 1973
i Vadstena.

•

.. . iag har ett
meddelande till er ...
Självdisciplin
För en del år sedan fanns inom SSA
en disciplinnämnd vars uppgift var att vara
rådgivande organ åt styrelsen i frågor som
kunde gälla att tillrättavisa eller kanske
t o m utesluta en medlem som bröt mot
f?reningens stadgar. Disciplinnämndens
tillvaro medförde att "stadgebrottsparagrafens " ordmängd ökade varje år för att den
s~ulle vara juridiskt oantastlig. Disciplinnamnd~n fick en del anmärkningar, men
den tradde aldrig i funktion med fiskala
åtgärder - lyckligtvis.
Förespråkarna för disciplinnämndens avskaffande förväntade sig att medlemmarna
sj~lva. s~ulle hålla ordning i leden genom
sJalvdlsclplln . I stort sett har väl så också
skett. Undantagsvis finns det sådana som
anses överskrida "demarkationslinjen" och
som i luften använder sig av, det jag brukar kalla ; " profant språk". I det innefattas
grövre svordomar, uttryck med tydlig porrantydan och " allmän sladdrighet i språket".
A~atörradion har många seriösa lyssnare, aven utanför amatörleden även om dagens SSB-trafik ej gör den så allmäntilIgänglig. Profant språk är dålig PR för hamradio!
." Att s~ra s.in medmänniska är en gudi
misshaglig garning . Vare därför icke någon till en stötesten eller förargelseklippa"
står det någonstans i Skriften . Dessa mycket visa ord kan innefatta sårande eller
nedsättande uttryck om en amatörkamrat
eller hans stationsutrustning. Vilket inte
förekommer så sällan på banden , om också i skenbart skämtsamma ordalag .
Att det här dragits upp beror inte på
någon lust att servera " moralkakor", men
det finns anledning till eftertanke för äldre
såväl som för färskare amatörer. Vi lever
ett mycket fritt liv innanför "demarkationslinjen" och därför måste vi hyfsa i de egna
leden så att det inte än en gång börjar
pläderas för en disciplinnämnd .

SM i rävjakt
har traditionsenligt gått i höst och resultatlistan finns i detta nummer. Rävjakt kallas också ibland för Radiopejlorientering
(RPO) . Jag har forskat i tillkomsten av det-

ta otympliga ord. Vid Västeråsamatörernas
årsmöte 1970 beslöts att man skulle "ta
livet" av rävar, rävjägare och rävjakt. Men
dessa animaler var seglivade och i " ORZ"
förde man i ett par år en ojämn kamp mellan rävjakt och RPO .
1973 utlyste.s SM i Radiopejlorientering
av VRK och Jag frågade SSA :s rävjaktsIedare -BZR/ Tobba om vi generellt skulle
gå in för RPO i OTC. Tobbas något kryptiska .svar var att det spelade ingen roll
vad VI kallade det för. Huvudsaken var att
man hade hittat någon som ville arrangera
SM i rävjakt 1973!

På hemväg
fr~n

d~n .. Nordiska järnvägsradioamatörtraffen I Angelholm var det rätt naturligt
att vi skulle försöka köra tågmobilt. I linköping nappade -AAT på våra 300 mW~ignal.er på 145.700 MHz. Strax före Aby
fick VI tag på -UI som frågade vilken väg
vi re~te . :: Nyköpingsspåret!" "Då går jag
ner till vagovergången och vinkar åt er
för min stuga ligger bara några minuters
väg från järnvägen " sa Erik. Vi hade konta.k t hela t!den och mycket riktigt stod han
dar och Vinkade och vi hade gjort i ordning fyra OSL i ett kuvert med "bar.last" .
Så -UI fick förbindelsen omgående kvitterad av -APM, -BIS, -BOS och -WB och
sen hörde vi: "Det här var de snabbaste
OSL jag fått, det var ju med flygpost".
Sen fick vi -CM M/M , -FRV, -FDA, -EJ U/ O,
-NR och slutligen, mitt på Arstabron som
pryder våra järnvägs-OSL, -FPO . Det var
faktiskt kul att köra 2 meter vertikalt och
konstatera den stora aktiviteten .
Ytterligare " påbröd " till en trevlig resa
var att vi träffade f d avdelningsdirektören
vid Televerket, Einar Malmgren (se OTC
11 / 72) som gladde sig med oss över våra
tåg-mobila OSO:n.

3750-kommentaren
i OTC 8/73 har utlöst en skrivelse till
SSA:s styrelse där det bl a sägs att 3750
kHz som mobilfrekvens är helt " självtagen"
och att den inte har någon som helst tradition . (För redaktören innebär det att
önskningar eller sådant som ej har " full~ 342
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OZ7AQ 50 ar
Den 15 september fyllde tekn iske redaktören för "OZ", OZ7AO Bent Johansen ,
femtio år. Han har sedan 1960 skött den
posten . Tidningens huvudredaktör och ansvarige utgivare OZ7XG Erling Hansen har
i septembernumret av " OZ" hyllat Bent
och berättat om hur det dagliga arbetet
med bladet ger sig uttryck. Hans opus
stämmer mycket väl in på hur det är att
vara redaktör för OTC och därför tar jag in
det som en dansk språkövning och instämmer i efterskott i OZ7XG 's gratulationer.
SM3WB
"DEN OTTENDE KUNST"
Det er ikke altid lige nemt at vrere redaktorer af " OZ" .
Skriver vi noget morsomt, siger medlemmerne, at vi er vroviede.
Skriver vi ikke noget morsomt, er vi for
alvorIige.
Fylder vi bladet med stof, som vi selv
har skrevet, klager medlemmerne over
mangel på afveksling .
Offentliggor vi artikler fra andre blade,
siger man, at vi er for dovne til selv at
finde på noget.
Holder vi os strengt til det saglige, siges
der, at vi hellere skulle komme frem med
nogle nyheder.
--~
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ständig täckning " ej skall tas in i tidningen) .
För att utöva amatörradio behöver man
inte vara medlem i SSA. Följaktligen kan
en amatör - vilken som helst - om han
eller hon så önskar, endast efterleva bara
televerkets bestämmelser. Gör Region I
eller SSA " bestämmelse r" därutöver så är
de bara " rekommendationer" . Det står
amatören fritt att, allt efter sin individualitet, efterleva dessa. Alla har rätt att önska
och tycka, och då är inte ens SSA :s bulletinfrekvenser heliga.
Bandplaner på KV och VHF,
så som de rekommenderats av region
och SSA, har inte publicerats i OTC på
länge. Med den tillströmning av nya amatö rer som sker f n är det säkert befogat
att tala om vilka frekvenser som rekommenderas för RTTY, mObiltrafik, SSTV, kanaltrafik, rävjakter etc.
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Hvis vi strar om os med nyheder, bebrejder man os, at vi ikke holder os til sagen .
Hvis vi ikke optager indsendte artikler,
beklager man sig over manglende påskonnelse fra vor side.
Optager vi dem, bliver vi beskyldt for at
fylde bladet med gammelt ragelse.
Skriver vi om foreningens struktur og
organ isation, siger de, at vi fuldstrendig
ignorerer medlemmernes behov for teknisk
viden.
Skriver vi ikke om funktionerne i EDR,
få r vi at vide, at det udelukkende er ford i
de ikke tåler dagens lys.
Hvis vi prover at rose og opmuntre
amatorerne, siger man , at vi gor det for
ussel vindings skyld .
Hvis vi siger dem den rene usminkede
sandhed, siger de bare, at vi tilsidesretter
og svigter dem.
Det er meget muligt, at man vii beskylde
os for at have hugget det meste af dette
fra et andet blad.
Det har vi og så.
Til slut vii jeg onske dig hjertelig til
Iykke med de 50 år. Bent, og udtrykke
håbet om, at dit ofte fremsatte onske om
atter at blive aktiv må kunne opfyldes til
gavn og glrede, ikke alene for dig selv,
me og så for vi andre.
OZ7XG

Efterlysning
Vem är den sändaramatör som heter
Ivan och som är lång och mörk, har
mustasch , röd Opel och reste med flyg till
Örnsköldsvik tillsammans med en flicka
med en argsint väninna? "En vän som vän tar" har lämnat några telefonnummer till
OTC :s redaktion. Tyvärr kom brevet för
sent till augustinumret men det kan ju vara
värt att fö rsöka ändå.
Eme"anåt föreslås
att vi skall använda ett billigare papper för
att sänka kostnaderna för tidningen. Med
ett billigt papper följer sämre bilder. På
förslag av Ljusdalstryckeriets -ETC gick vi
över till ett bättre papper fr o m nr 9/73.
Papperet är något gulare än det vi använde tidigare, men fotografierna blir bättre
- utan att kostnaderna ökade.
SM3WB

~IAI(U
,

Region I

!

THE INTERNATIONAL AMATEUR-RADIO-UNION
REGION 1
Ändamålet med IARU Region 1 Division
är att bevaka amatörtjänstens frekvenstilldelning och att i övrigt verka inom detta
område. En del av inkomsterna till regionen läggs i en fond ur vilken omkostnaderna för representanter vid Internationella Teleunionens konferenser kan betalas. Resten används till att finansie ra löpande kostnader, bl a sekretariat och publikationer, med ytterligare belopp tillgängliga för att stödja aktiviteter som är nyttiga för amatörradion . Bland sådana som för
tillfället stöds är Amsat (för konstruktion
av framtida Oscar-satelliter), Internationella
fyrprojektet (28 MHz-fyrar), IARU Monitoring System (Intruder Watch) och Ron
Hams, BRS-15744, solobservatorium.
Det årliga bidraget till Region 1 från de
nationella föreningarna är just nu 60
schweiziska centimes, ca 80 öre, per licensierad medlem . Antalet medlemsföreningar
i Region 1 är 41 , alla de större organisationerna inom regionen.
INTERNATIONELLA PROJEKT
Förutom IARU Monitoring System, som
hålls samman av G3PSM, och det internationella fyrprojektet , vars ordförande är
G3DME, har en arbetsgrupp bildats för att
arbeta med störningsfrågor och samordna
dessa internationellt.
Arbetsgruppen för VHF sysslar, vilket
framgår av namnet, med frågor inom den
delen av frekvensspektrum. Normer för
repeaters och kanalstandard , fyrfrekvenser
och band planer är några av de ämnen som
just nu är aktuella. Arbetsgruppen sammanträdde 13-14 oktober i år i VästtyskIand.
ITU
Det är Internationella Teleunionens (ITU)
konferenser som bestämmer hur frekvensområdena skall fördelas. ITU är sammansatt av 145 medlemmar och har sitt högkvarter iGeneve.
Det är troligt att det under senare hälften av 70-talet kommer till stånd en s k

KJELL W. STRÖM
SM6CPI
Mejerigatan 2-232
S·41277 GÖTEBORG
World Administrative Radio Conference
som skall diskutera frekvenstilldelningen
till alla tjänster, inklusive amatörtjänsten .
Amatörradions representanter måste vara
väl förberedda och utrustade med informationsmaterial och förslag för att nå upp till
kraven som en sådan konferens ställer.
Även om man inte förutser att frågor som
är viktiga för amatörradiotjänsten, kommer upp under 1974 års marinradiokonferens, beslutade exekutivkommitten vid sitt
sammanträde i maj i år att minst två medlemmar av exekutivkommitten under åtminstone en del av konferensen skall närvara som medlemmar av IARU:s observationsgrupp. De utgifter detta medför får
anses vara en väl använd försäkringspremie.
Under exekutivkommittens sammanträde
diskuterades även andra åtgärder för att
skydda amatörradions frekvenstilldelningar.
Deltagande i den rådgivande internationella kommittens i radiofrågor (CCIR) arbete är ett sätt. Vetenskapliga och tekniska inlagor från de nationella föreningarna och insända genom respektive telemynd igheter gynnar amatörradion och belyser
dess vetenskapliga bakgrund . IARU Region
1 uppmanar ständigt sina medlemsföreningar att skapa och upprätthålla goda
förbindelser med sina respektive telemyndigheter.
REGION 1·KONFERENSEN
Det är viktigt att representanter för de
nationella föreningarna träffas med jämna
mellanrum och detta uppnås genom att
hålla konferenser vart tredje år. Den senaste hölls i Scheveningen, Holland, i maj
1972. Då beslöts preliminärt att nästa kon·
ferens skulle hållas i Wien 1975. Men efter
att ha övervägt kostnaderna och tagit hänsyn till tidigare kritik mot för dyra hotell,
vilket hade begränsat möjligheterna för
små föreningar att sända representanter,
tvingades exekutivkommitten tacka nej till
inbjudan från Österrike. Istället kommer
1975 års konferens att hållas i Warszawa.

•
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Rävjakt
~
SM 73
f~

Till resultatlistan här nedan bifogades
ett långt referat av -BTX över " den lidandets historia" som det innebär att anordna Svenska mästerskapen i rävjakt, läs
radiopejlorientering. Referatet är roligt och
intressant, men för att inte avskräcka framtida arrangörer av Räv-SM så tas referatet
in med viss förkortning.
I början av maj -73 meddelade SSA :s
rävjaktsledare -BZR att ingen aspirant hade hörts av för att arrangera årets SM .
För att det inte skulle heta : " Västerås eller
inställt" så beslöt VRK den 10 maj att de
skulle åta sig arrangemangen . -BTX som
såg positivt på det hela blev naturligtvis
föreslagen att leda företaget. (Det brukar
bli så!). -FYA/Yngve lovade klara banläggningen. Sen behövs vissa kommunikationer vilka -AQN/Arne åtog sig eftersom han
jobbar i kom.-radiobranschen. Sekretariatet skulle skötas av -DEQ/Allan. -DRC/Lennart fick i uppdrag att sköta prisinsamling en. Livets nödtorft, d v s mat och potatis,
skulle klaras av -ELP/Arne som jobbar i
restaurangbranschen och tillsammans med
sin XYL gjorde han ett fint förarbete när
det gällde att räkna ut hur mycket närmare hundra jägare, rävar, funktionärer och
supporters skulle sätta i sig under weekenden . Folk skulle ju också sova någonstans och -FDD/Willi skulle klara av detta.
Alla som ville bo på platsen måste medföra tältsäng, luftmadrass och sovsäck. I
Willis uppgift ingick även att slå till strömbrytaren i bastun - en icke oviktig uppgift.
En bra plats för ett Räv-SM hittar man
inte första dagen. Efter en del misslyckanden, återbud och andra besvikelser kom
-AQN med förslaget: Sevallagården. Den
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var ledig , storlek och kapacitet passade
och terrängen var acceptabel även om nu
banläggaren tidigare planerat att förlägga
banorna till sina hemtrakter utanför Hallstahammar!
Nästa bekymmer var att Sevalla ligger
där fyra kartor möts. 11 G Västerås NO och
SO, 11H Enköping NV och SV. Med hjälp
av AB Svensk Karttryck ordnades ett speciaitryck som även kom att omfatta de
återstående karthörnen och på så sätt fick
vi in både dag- och nattetappen på ett
blad . Genom tillmötesgående av orienterarna i VIK fick man löfte om att disponera deras helt nya 1 :20000-karta, och det
var vi faktiskt de första skogs luffare som
fick tillfälle att använda. Den totala kartbilden blev även ett "special-QSL" för de
QSO som genomfördes.
När man jagar räv berörs även markägare. I vårt fall 20 stycken och alla var
välvilligt inställda. En planerad DM-skjutning flyttades från Sevalla till Tortuna
skjutbana.
Jobbet var uppdelat på " självstyrande
grupper". För hela SM behövde vi därför bara ett enda gemensamt sammanträde. Utan kvinnor kan man inte klara ett
Räv-SM . Ledningen tackar därför Gun,
Runa, Märta, Margareta och Gunnel för att
de så beredvilligt ställde upp.
Olyckor och malörer kan det också hända under ett SM. De svåraste var när -DYV
bröt kondensatoraxeln och L. G. Höglund
fick avbrott i sidobestämningen. -FUG tappade startkortet med fyra godkända stämplar då han hjälpte den femte räven att bära
hem utrustningen. Tyvärr hittade han kortet för sent för att hinna protestera!
Vädret! Solsken vid starten, och när de
flesta hunnit i mål kom en kraftig regnskur i 15 minuter och därefter lyste solen
åter över ett höstligt Sevalla. Också något
för framtida SM-arrangörer att ta efter.
Priskommitten hade fått ihop så många
priser att jägarna i flera fall kunde göra
två besök vid prisbordet. Och ändock blev
det grejor kvar för kommande VRK-jakter.
Tyvärr kan vi inte ta in hela listan på de
50 goda givarna bland vilka märks Domus
i Västerås, Västerås Symaskinscenter, Harry Akesson, ASEA, Silva, Elfa och dessutom Pripps som bjöd på läsk. Priskommitten hade plöjt igenom hela företagsskiktet
i Västerås med omnejd d v s även de som
inte hade radio på sitt program gavs tillfälle att stödja Räv-SM 1973. Och när man
får sån respons även från utomstående är
det kul att ordna Räv-SM .
-BTX gm -WB

Resultat av 1973 års SM i rävjakt. Individuellt.
Plac .
Namn
1 Lenander B.
2 Gidfors I.
3 Johansson R.
4 leinetz M.
5 l.indell B.
6 Walde C-H.
7 Appelgren B.
8 Olsson C-A.
9 Ennerling G.
10 Ande,',san S.
Il Bengtsson Ch.
12 PeterZt311 J.
13 Qvist L.
14 Hailing K.
15 Sven5san G.
16 Berggren C.
17 Sjöberg S.
18 Halen O.
19 Westeriund B.
20 Högl und L.
21 Quiding L.
22 Leuehavius K.
23 Gustafsson L.
24 Lindberg B.
25 Pettersson S-G.
26 Karlsson S.
27 Andersson B-O.
28 Persson R.
29 Karlsson J·O.
30 Björkman M.
31 Lindqvist L.
32 Aberg A.
33 Jonsson T.
34 Tengberg F.
35 Olofsson D.
36 Gustavsson A.
37 Wahlström G.
38 Olsson L.
39 Johannissan S.
40 Ohlund W.
41 Jacobsson Ch.
42 Bäck G.
43 Fagerberg G.
44 Ennerling E.
45 Friberg M.
46 Larsson i3
47 Osterberg Ch.
48 Olsson L.
49 Nilsson I.
50 Nordwaeg'lr P-A
51 Berg B·O.
52 lettervall L.
53 Lundberg D.
54 Manghagen B-A.
55 Andersson I.
56 Andersson L.
57 Akerblad N.
58 Myhrman R.
59 Andersson :'.
60 Lundin B.
61 Nilsson L.
62 Palmquist J.

Signal
5CJW
5ASV
5DIC
5DEE
5AKF
5e,F
5CBV

Klubb
VRK
VRK
VRK
VRK
SRJ
SRJ
SRJ
GRJ
SRJ
SRJ
VRK
LRA
GRJ
VRK
SRJ
GRJ
VRK
VRK
GKA
VRK
GRJ
VRK
SRJ
GRJ
VRK
SRJ
SRJ
SRJ
VRK
GRJ
SRJ
VRK
SRJ
GRJ
VRK
VRK
LRA
GRJ
SRJ
VRK
GRK
SRJ
GRJ
SRJ
GKA
GRK
VRK
GKA
GRJ
SRJ
VRK
VRK
GKA
LRA
GRJ
FRO
LRA
VRK
VRK
LRA
FRK
VRK

5~lL

5BKN
5tOS
5C'YV
3AVF
6CBD
50W
5eLE
6BLT
SFNB
05317
5FGU
6EHL
0FDA
5FQS
5BlR
6EDR
5ACQ
5DIH
5AFU

SlX
5DMQ
IEJM
5BII
3EMJ

leN

3AVQ
6FHi
01lGU
5ENP
5EZM
3CBR
5CWD
6ERS
5FL.lR
5AAT
5FrlM
4CIM
5FUG

Klass
SR
OB
SR
SR
SR
OB
SR
SR
V
SR
SR
OB
SR
JR
SR
SR
SR
V
OB
OB
OB
V
OB
SR
JR
OB
SR
SR
JR
SR
OB
JR
SR
JR
SR
SR
OB
SR
V
SR
SR
OB
SR
SR
SR
SR
SR
OB
SR
SR
JR
SR
SR
OB
SR
SR
V
SR
SR
OB
SR
JR

Antal rävar - tid - plac .
dag
not!
5-1.34.50- 2
5-1.11.25- 2
5-1.40 .30- 2
5-1.18.49- 3
5-1.29.25- 1
5-1.34.30-13
5-1.42.45- 7
5-1.25.20- 5
5-1.37.30- 3
5-1.31.40-10
5-2.03.50-19
5-1.07.45- 1
5-1.23.50- 4
5-1.51.20-11
5-1.38.15- 4
5-1.37.40-17
5· 1.36.45-16
5-1.40.40- 6
5-1.48.55-10
5.1.31.38- 9
5-1.43.35- 8
5-1.42.00·25
5-2.04.00-21
5·1.25.40- 6
5-2.01.20-16
5·1.29.25- 8
5·1.43.45- 9
5· I .49.30· 29
5-2.07.20-27
5-1.27.30- 7
5-1.57.10·13
5-1.39.24-19
5·2.04.15-22
5-1.33.50-12
5-2.04.25-26
5·1.35.15-14
5-2.04.19·24
5·1.36.30· 15
5·1.33.30-11
5·2.09.25·31
5-2.02.55-17
5·1.41.49-23
5-2.01.10-15
5-1.47.00-27
5-2.08.30-30
5·1.41.49-24
5-1 .57.05-12
5-1.54.30-35
5-2.15.00-33
5-1.38.00-18
5-2.14.47-32
5-1.39.34-20
5-2.18.10·35
5·1.39.56·21
5·2.18.00-34
5·1.40.15·22
5-2.04.19-24
5·1.55.00·36
5-1.57 .30· 14
5·2.02.30·48
5-2.02.57·18
5-1.57 .40-44
5-2.04.17-23
5-1.56.40-42
5-2.07.40-28
S-l .59.40-46
5-2.08.10-29
5-2.03.00·50
5-2.26.45-39
5·1.44.50-26
5-2.23.30-37
5·1.51.20-33
5-2.23.15-36
5·1.54.00·34
5·2.25.20-38
5-1.58.54·45
5-2.38.10-42
5-1.49.54-30
5-2.27.40-40
5-2.03.30-51
5-2.03.57-20
5·2.27.30-58
5-2.36.45-41
5-1.55.25-38
5-2.43.50-45
5-1.48.47·28
5-2.39.45-43
5-1.56.10-40
5-2.44.00-46
5-2.00.17-47
5-2.50.30-47
5-1.57.30-43
5·2.58.10-48
5-1.50.45-31
5-2.43.45-44
5-2.06.55-52
5-3.03.10-49
5-2.28.00-59
4- I .49.10-50
5·2.12.15·54
4-2.06.25·51
5- 1.56.30-41
4-2.10.12-52
5-2.07.15-53
4-2.29.42-53
5- 1.51.00-32
4-2.44.10·55
5-2.02.50-49
4-2.42.08-54
5-2.18.25·55
4-3.06.45-57
5-2.27.20-57
4-3.03.10-56
5-2.37.50·60
3-3.12.00-58
5-1.55.15-37
3-3.12.00-58
5-1.55.30-39
1-1.03.50-60
4-2.47.25-62
0-3.12.00-61
5-2.26.59-56
0-3.12.00-61
5-3.05.00·61

Totalt
10-2.46.15
10·2.59.19
10-3.03.55
10-3.08.05
10-3.09.10
10-3.11.35
10-3.15.10
10.3.15.55
10-3.17.25
10-3.20.33
10-3.25.35
10-3.29.40
10-3.30.45
10.3.33.15
10-3.34.50
10·3.36.34
10·3.38.05
10·3.39.40
10·3.40.49
10·3.42.55
10-3.44.44
10-3.48.10
10-3.50.29
10-3.51.35
10-3.53.00
10-3.54.21
10·3.58.06
10-3.58.15
10-359.19
10-4.00.00
10.4.00.37
10-4.00.57
10-4.07.20
10-4.11.10
10-4.11.35
10-4.14.50
10-4.17.15
10-4.24.14
10.4.28.04
10-4.31.10
10-4.31.27
10-4.32.10
10·4.32. 37
10.4.35.55
10-4.44.17
10-4.48.00
10-4.48.55
10-4.50.40
10-5.31.10
9-4.01.25
9-4.02.55
9-4.17.27
9-4.20.42
9-4.47.00
9-5.00.33
9-5.34.05
9-5.41.00
8-5.07.15
8-5.07.30
5-3.51.15
5-5.38.59
5·6.17.00

Lagtävling
l VRK Västerås Radioklubb 30 rävar, tid, 8.49.29, Lenander B., Gidfors I. , Johansson R.
2 SRJ Stockholms Rävjögare 30 rävar, tid, 9.35,55, Lindell B., Walde C-H., Appelgren B.
3 GRJ Gäteborgs Rävjägare 30 rävar, tid: 10.23,14, Olsson C-A., Qvist L., Berggren C.
4 GKA Gävle Kortvågsamatörer 30 rävar, tid: 13.15.45, Westeriund B., Friberg M., Olsson L.
5 LRA Linköpings Radioamatörer 29 rävar, tid: 12.33,55, Peterzen J., Wahlström G., Manghagen B-A.
Klassegrore
Veteran,
Old-boy,
Senior:
Junior ,

Ennerling G.
Gidfars I.
Lenander B.
Halling K.

I
I
I
I

nd
nd
nd
nd

v.plae.
v.plae.
v.plae.
v.plae .

9)
2)
l)
14)

345

LF-störningar

Bo Jakobsson, SM5BML
Villagatan 192
13700 VÄSTERHANINGE

47 kohm, d v s helst emitterföljarutgång

Jag har med förvåning
noterat att flera av de som sänt in anmälningar om störningar använder sig av nätets skyddsjord som enda jordning av stationen. Ur säkerhetssynpunkt (SEMKO :s föreskrifter) är detta säkert helt tillfredsställande, men helt vansinnigt ur HF-synpunkt ;
det kan ju vara åtskilliga hundra meter från
radion till jordtaget! Dessutom har jag
uppmätt åtskilliga volts spänningsskillnad
mellan skyddsjorden och j ordspett vid stationen. Dessa saker kan också bidra t ill att
störningar distribueras ut till omgivningen
och kommer in på TV- och HiFi-apparater
via nätet.
SEN S MORAL : Undvik skyddsjorden för
HF-jordn ing - använd värmeledning eller
helst jordspett; undvik att jorda i både
skyddsjord och jordspett, då detta kan ge
upphov till störningar hos omgivningen
och även problem med brum på den egna
utsända signalen .

Som komplement
till t idigare artiklar i OTC om störningar i
LF-anläggningar vill jag återge några " firmaiösningar".

från bandspelare.
5. Vid högimpedansingångar, t ex tuner
eller kristall pick-up kan man använda
spolar i alla ledningar även skärmen .
6. Nätstörningsfilter kan tillverkas genom
att linda nätledningen på en ferritstav.

Norska Philips
Moderna H l-Fl-förstärkare är nästan uteslutande bestyckade med kiseltransistorer
i DC-koppling i slutsteget. Dessa kiseltrans istorer kan i motståndskopplingar ge
god förstärkning ända upp till 100 MHz.
Den störande signalen kommer nästan
alltid in via högtalarledningarna. Den högfrekventa signalen detekteras sedan i en
av transistorerna och ger upphov till en
LF-signal. Denna LF-signal förstärks sedan på vanligt sätt och återges via högtalaren .
I de flesta fall sker detekteringen i slutstegets spänningsförstärkartransistor (02 i
figuren) . Figuren nedan visar den principiella uppbyggnaden hos slutsteget i en
H l-Fl-förstärkare .

+

Bang-Olufsen
1. Filter i antenn ingången 2x2 varv på
järnkärna, dämpning c:a 1.5 dB över
85 MHz, primärsidan får inte ha förbindelse med chassi. Vid koaxingång får
man därför montera filtret utvändigt. I
extrema fall kan man använda 2x1 varv,
dämpning c:a 2 dB vid 95 MHz.
2. Filter på högtalarutgången . 2x8 varv på
järnkärna, bifilärlindade för att undvika
kapacitiv belastning , högtalarsidan skall
inte ha någon förbindelse till chassi.
3. På LF-ingångstransistorn löds en transistor av samma typ, bas till emitter och
emitter till bas, kollektorn ansluts inte.
4. RC-nät på ingången kan användas om
den anslutna impedansen inte är över

10 k

IN~PF
Monteras på chassi kontakten

UT

Q3

..

HOGT.

IN

Att den högfrekventa störningen kan
passera fram till transistor 02 trots avkopplings kondensatorerna beror på flera
saker.
Dels finns i kondensatorerna, liksom i
tilledningarna en viss induktans. Denna induktans medför att kondensatorns impedans inte är noll vid den störande frekvensen. Dels kan det bero på att kondensa~
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TIll nyckl ing och modhörn ing
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Sedan artikeln om TTl-bugg med MOSminne skrevs, har jag gjort två erfarenheter som jag tycker är viktigt att delge läsare och byggare.
1. Skiftreg istret
TMS-3101
tillverkas
med två olika kapslingar, dels i en s k
Dll-kåpa (16-bens) med beteckningen
TMS 3101 NC, dels i en rund 10-benskåpa
med beteckningen TMS 3101 lC. Stiftnumreringen i artikeln hänförde sig till den
senare typen. Här nedan följer "översättningen " mellan de båda typerna. Första
siffran är den i artikeln angivna för lCkåpan, och siffran inom parentes är motsvarande stift på NC-kåpan: 1 (9), 2 (12),
3 (13), 4 (14), 6 (1), 7 (3) , 8 (4), 9 (S), 10
(8) .

-+--

Figuren motsvarar undre halvan av fig. 1 i
QTC 4/73. Siffror utan parentes: 2511 K
(rundkåpa). Siffror Inom parentes: 2511 A
(Dll-kåpa).
2. Signetics tilverkar ett skiftregister
som har provats och som fungerar utmärkt
tillsammans med buggen. Registret innehåller 2 x 200 bitar och ersätter därför 2 st
TMS 3101, vilket ekonomiskt betyder en
kostnadsreducering . Inkoppling framgår av
figur 1. Som synes är klockdrivningen enklare genom att registret endast tarvar en
klocksignal av TTl-typ. I gengäld krävs
ytterligare en minusspänning, som lätt
348 -+--
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torns jordpunkt inte är lämplig jord för
störningen p g a att förstärkarens kretskort och chassi utgör en impedans för HF,
vilken kan vara tillräcklig för att skapa
problem .
Detekteringen sker sedan i 02 :s basemitter-diod . Detekteringskapacitansen utgörs av bas-emitter-kapacitansen . Detta
förhållande är förklaringen till att störningen i vissa fall kan bli värre då man
ansluter en kondensator mellan bas och
emitter. Då strömmen i "detektordioden"
d v s b-e i 02 varieras i takt med HF-störningen innebär detta att basströmmen i
transistorn också varierar ; denna strömvariation förstärks sedan i 02.

Man kan minska basströmmen genom att
koppla en induktans i serie med b-e-dioden . Denna induktans skall läggas i serie
med emittern. Om den i stället läggs i serie
med basen kan s k motorboating uppstå.
Risk för självsvängning finns även med
induktansen i emittern . Denna självsvängning , som brukar ligga på c:a 100 kHz, kan
elimineras genom att man ansluter en kondensator på 100-300 pF mellan emitter
och kollektor på 02. Ovanstående åtgärd
är i allmänhet tillräcklig för att eliminera
störningen. Om den inte räcker, kan det
bli nödvändigt att koppla av ledn ingarna till
potentiometrar och omkopplare genom att
ansluta induktanser i serie.
•
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Dubbelt
spänningsaggregat med

le

Sune Mattsson, SM6AOQ
Guldgubbegatan 3 B
43400 KUNGSBACKA
Allmänt

.. F?r den s.om experimenterar och bygger
ar tillgång till en eller ett par stabiliserade
spänningar oumbärligt. Många löser problemet med hjälp av batterier, men dessa
är ju inte särskilt flexibla. När man labbar
med operationsförstärkare behövs alltid
två spänningar. Här nedan skall beskrivas
ett spänningsaggregat, som trots sin enkelhet har relativt goda data. Ett dubbelt
aggregat blir billigare än två enkla dito,
eftersom bl a transformator, låda och instrument är gemensamma. Följande data
kan förväntas (typiska värden) :
Spänningsområde: 3 - 25 volt. Strömområde: 0-1 amp.
. Belastningsstabilitet: 1 % från tomgång
till full last över hela spänningsområdet.
Nätspänningsstabilitet: 1 % för en nätspänningsvariation av 10 % .
Strömbegränsning : Kortslutningsströmmen variabel från 200 mA till 1,7 amp .
.. Brum: ..1 ':lY vid 25 V och 1 Amp. För
lagre spannmg och/ eller ström blir brummet lägre.
Konstruktion

Hjärtat i konstruktionen är en IC av
RCA's fabrikat som heter CA 3085A (kostar ca 20:-). Denna innehåller spänningsr~ferens,
felförstärkare ,
strömbegränsnmgskrets och serietransistor, och är således i sig själv en komplett spänningsregulator. Den är kapabel att reglera
--~
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alstras med hjälp aven zenerdiod. Germaniumdioden kan vara vilken som helst
som tål några mA. Registret heter 2511 K
(rund kåpa), eller 2511 A (DIL-kåpa) . Stiftnumrering på schemat : Siffror utan parentes 2511 K, siffror inom parentes 2511
A. Signetics kretsar säljs av : AB Kuno
Källman, Järntorget 7, 41304 Göteborg .
SM6AOQ
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strömmar upp till 100 mA, men med hjälp
aven yttre serietrissa, kan större strömmar regleras. Nästan vilken NPN effekttransistor som helst kan användas, men
2N3055 kan rekommenderas som både billig och bra. Som ströminstrument väljs
lämpligen ett 0-1 mA. 2 st shuntar tillverkas genom att linda vanlig emaljerad koppartråd på 1 watts motstånd . Shuntarna
trimmas så att fullt skalutslag erhålles för
1 A . Shuntarna ligger som synes hela tiden inne i kretsen, och ströminstrumentet
skiftas mellan dessa med hjälp aven 2polig omkopplare. På så sätt blir strömmen genom omkopplaren låg . Alla utgångar är flytande i förhållande till jord,
vilket medger att godtycklig polaritet kan
väljas. Man kan givetvis seriekoppla de
båda aggregaten, så att upp till 50 volt
kan erhållas.
Uppbyggnad

Aggregatets uppbyggnad framgår av figuren . Serietransistorerna monteras på
baksidan med kylflänsar. Laddningskondensatorerna är försedda med en stor
mutter, och har därför monterats på plattan för att slippa få dessa muttrar i botten
på lådan. Bleedermotstånden monteras
ovanpå kondensatorerna med ordentligt
med luft omkring , då dom blir rätt varma.
Potentiometern
för
spänningsreglering
(10 k) borde egentligen vara antilogaritmisk, men linjär kurva går också bra även
om spänningsinställningen blir något "hoptryckt" mot högre spänningar.
Slutord

Aggregatet tål kontinuerlig kortslutning
av utgångsklämmorna upp till 1 amp, men
över detta värde kan kortvarig kortslutning
också tillåtas. Strömbegränsningen bör inställas så att kortslutningsströmmen blir ca
2 gånger maximalt uttagen ström då erhålles god reglering inom arbetsområdet.

2N3 055 e l. likn.
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Transformatorns sek.spänning 2 X 28 V,
2X1 A.
Dioderna, 8 st IF 1 A, PIV 200 V, t ex
N4003.
Shuntarna Rsh är justerbara motstånd som
inställes för fullt skalutslag vid 1 A.
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Förslag till mekanisk uppbyggnad i låda
240X160X100 mm. T ex Elfa 50-0330-6.

Motstånd '12 W: 2 st 68 ohm , 2 st 10
kohm, 2 st 1,2 kohm .
Motstånd 5 W : 2 st 680 ohm.
Shuntar : se text.
Kondensatorer: 2 st 68 pF ker, 2 st 3,3
uF/ 10 V, 2 st 22 uF/35 V, 2 st 5000 uF/ 50 V
(T ex Clas Ohlsson Nr 22-209).
Potentiometrar : 2 st 1 kohm lin , 2 st 10
kohm (lin).
Dioder : 8 st 1 amp, 200 volt (T ex
1N4003) .
Transformator : Prim 220 V, sek 2x28 volt
likn), 2 st CA3085A (RCA).
Transformator : Prim 220 V, Cek 2x28 volt
2x1 amp. (T ex DeltronlVosab) .
Låda 240x160x100 mm (T ex Elfa nr
K457) .
Diverse : 1 st instrument 0-1 mA, 1 st
dito 0-30 volt (Iämpl. storlek 40x40 mm),
2 st vippomkopplare 2-pol 2-vägs, 1 st nätströmbrytare 2-pol, polsk ruvar, rattar, säkringshållare, glimlampa, nätsladd m m. II
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Konstruktion av anpassningsnät för koaxialkabel
Sune Baeckström SM4XL
Skolgatan 8 B
71300 NORA
De flesta radioutrustningar har anordningar för anpassning mot en koaxialkabel; men ofta uppkommer sådana fall, att
antenn och kabel jämte radioutrustning
fordrar särskilda tillägg för någon icke
förutsedd sammankoppling, och här kommer behov av särskilt anpassningsnät
fram. Då det ofta märks tveksamhet och
missuppfattningar av detta ämne, skall en
orientering här givas om vissa vanliga fall.
De anordningar, som i en sändare anpassar slutsteget till en koaxialkabel, kan
ofta vid en antenn användas "baklänges"
för anpassning av kabeln till antennen. I
regel är det dock lämpligare med särskilt
utformade anpassningsnät för anpassning
av kabeln till antennen, när t ex denna är
av typer som GP eller vertikal eller vikt
unipol eller liknande.
Koaxialkabeln har som regel omkring 50
ohm karakteristik. Vissa anordningar har
dock t ex omkring 60 ohm, bl a en del
tyska fabrikat, emedan detta värde teoretiskt ger största möjliga genomslagshållfasthet. Behöver vi då någon särskild anordning vid t ex en antenn för att transformera 60 ohm till 50 ohm? Det skulle ju
orsaka ett stående-våg-förhållande på blott
1,2 med 60 ohm mot 50 ohm? Jo, men om
matarledningen är lång, kan denna skillnad på 10 ohm bli upptransformerad till
ett ganska stort värde, kanske omkring 100
ohm . Är sedan kabeln icke ett helt antal
kvartsvågor lång, tillkommer en avsevärd
reaktans vid transformeringen åt radioanläggningen till. Den vektoriella summan
av denna reaktans och nyssnämnda 100
ohm kan bli avsevärd, och det är ingen
större svårighet att redan nu få ett stående-våg-förhållande på 3 eller liknande. Ett
anpassningsnät mellan kabel och antenn i
detta exempel kan göra stor nytta, antingen nu impedansomsättningen må vara
stor eller liten ; lyckas man blott åstadkomma 50 ohm rent resistivt. d v s utan
reaktans , kan kabeln få vara hur lång som
helst utan att orsaka nämnvärda stående
vågor.
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Ett nät, som har fördelen att kunna avstämmas i resonans, är T-nätet enligt fig.
1. Här är 1a lämpligast, emedan det är en
lågpasslänk och alltså ger extra dämpning av övertoner. Nu kan emellertid belastningen R (antennen o s v) även innehålla en induktiv reaktans (t ex om en antenn fordrar seriekondensator för elektrisk
förkortning), och då kan det bli omöjligt

att ha spolen L2 med här, varför man
tvingas övergå till 1b. Eftersom därvid
ingen övertonsdämpning längre erhålles,
kan man bli tvungen att vidtaga särskilda
åtgärder i tillhörande sändare beträffande
övertonerna. Antingen 1a eller 1b används,
sker dimensioneringen enligt 1c: parallellreaktansen X fastlägges enligt formeln i
fig. , och med Z och R avses de rent resistiva delarna, varefter alla reaktanser bortstämmes med de två seriereaktanserna
upptill . Vi får då två kopplade kretsar, som
var för sig skall ha sin egen resonans
" runtom " resp. krets. Det är alltså felaktigt
att utgå från att t ex Ll och L2 och C skulle från början ha resonans inbördes, i detta
fall! Många misslyckanden synes nämligen
bero på detta. Av det sagda följer vidare,
att strömmar och spänningar blir enligt
pilarna i 1c, och alltså kommer spänningen
från kabeln att " påbyggas" till ett ganska
högt värde över X, som ju har att tåla hela
summaströmmen, varefter spänningen "påbyggs" i motsatt riktning , så att den över
R rätta spänningen erhålles. En skärmad
box kring ett nät av detta slag måste utformas med tanke på höga spänningar och
strömmar, enligt vad som nu sagts.
Fintrimning av X i 1c, t ex C i 1a, kan
praktiskt "i fält" utföras, om man har HFamperemetrar i serie med Z och R, ty i
resonans skall rätt värde på X (och C
o s v) ge största möjliga värde på kvoten
(förhållandet) utström (in i R)/inström (ut
från Z), vid rätt anpassning.
Ett annat nät, som är enklare i uppbyggnad och ej heller har så höga spänningar
och strömmar, är L-nätet enligt fig . 2. Här
är 2a och 2b att välja i första hand , allt
efter som R är större eller mindre än Z, eftersom en viss (om även här mindre) övertonsdämpning kan väntas. Även här kan
emellertid belastningen innehålla en induktiv reaktans, och då kan man tvingas
att välja mellan 2c och 2d. Dimensioneringen framgår av 2e beträffande 2a och
2c, medan 2f tillämpas för 2b och 2d. Här
betyder + X en spole (induktiv reaktans)
och -X en kondensator (kapacitiv reaktans) . Här måste, som framgår av figurerna,
både seriereaktansen X
och parallells
reaktansenX p fastläggas enligt vissa regler. De blir helt olika i storlek, och det är
alltså felaktigt att från början antaga dessa L-nät ha resonans inom sig ; och troligen är det just detta faktum, som för
många utgjort en stötesten! Någon direkt
praktisk intrimningsmetod kan här ej anvisas, eftersom ingen resonans finns alt
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inrikta sig på, utan man kan t ex trimma
den ena reaktansen till bästa möjliga stående-vågförhållande, därpå ändra den andra reaktansen en smula och så återigen
med den förstnämnda reaktansen intrimma bästa stående-våg-förhållande. Blev
detta bästa stående-våg-förhållande bättre
än det förut erhållna, fortsätter man i samma riktning - blev det sämre, går man
i motsatt riktning o s v. Vi får här icke några kopplade kretsar, utan strömmar och
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spänningar blir som i 2e och 2f: det är
över X vi har " påbyggandet" av späns
ningen, och det är över X p vi har " påbyggandet" av strömmen , så den i Z befintliga spänningen och strömmen till slut får
de över R gällande rätta värdena. Alltså
finnes i dessa L-nät ingen punkt, som har
summerström eller summaspänning, och
därför kan en skärmad box kring dylika
nät utformas ganska okritiskt, då man
blott behöver tänka in- och ut-spänning
jämte in- och ut-ström . Både ingång och
utgång blir rent resistiva med rätt anpassning.
Vi ser i fig . 2, att produkten X . X p =
s
Z • R. Jämfört med fig. 1 finner vi sålunda
det allmänna sambandet, att det som finns
" mellan" Z och R är så beskaffat, att multiplikation av två reaktanser ger Z . R. Är
den ena reaktansen en spole L och den
andra reaktansen en kondensator C, blir
deras produkt alltid = LIC, om de båda
matas med samma frekvens, och LIC är
som bekant till sin natur lika med kvadraten på en karakteristisk impedans.
-0-
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Om belastningen, t ex en antenn, har
resonans vid en annan frekvens än arbetsfrekvensen, kommer den vid arbetsfrekvens givetvis att uppvisa en viss
reaktans. Man får tänka sig denna bortstämd, innan L- eller T-nät vidtager. Är
reaktansen t ex induktiv, fordras en seriekondensator. Men när sedan anpassningsnätet kommer, kan t ex kondensatorerna
mot R i fig. 1b eller 2d mycket väl sammanslås med nämnda seriekondensator
till en enda resulterande kapacitans. Är
reaktansen kapacitiv, och alltså en serieinduktans fordras, kan denna sammanslås med t ex spolarna i fig . 1a eller 2b
till en enda spole. Dessa sammanslagningar kan ibland göra det svårt att på en
redan färdig konstruktion reda ut, hur uppbyggnaden gått till, men en impedansmätning på olika punkter kan avslöja saken.
Det väsentliga är, att det inte är nödvändigt att ha anpassningsnätet för sig självt
och en antenns reaktansbortstämning (förkortnings kondensator eller förlängningsspole) för sig, åtskilda, utan tvärtom är
det enbart en fördel att välja ett an passningsnät av den typ, som kan sammanslås
med antennens reaktansbortstämning , så
att antalet komponenter i nätet blir det
minsta möjliga. Uppvisar antennen vid arbetsfrekvensen t ex 200 ohm kapacitiv
reaktans, fordras givetvis i första hand en
serieinduktans med 200 ohm induktiv reaktans, men om sedan ett L-nät kommer med
t ex 30 ohm induktiv reaktans i samma
punkt, går det att där ha en enda spole
med 230 ohm induktiv reaktans. Man behöver inte beräkna induktansen för 200
ohm och för 30 ohm och sedan tänka sig
dem seriekopplade, utan man gör en enda spole för 230 ohm reaktans direkt.
Samma sak gäller för kondensatorer : man
seriekopplar inte två större kondensatorer,
utan man inkopplar direkt en enda mindre
kondensator med den behövliga summareaktansen .
Allmänt har en kort antenn kapacitiv
reaktans och kräver förlängningsinduktans ,
och en lång antenn har induktiv reaktans
och kräver förkortningskapacitans. Avvikelser finns dock. Har vi t ex en antenn av
flertrådig typ eller av den vikta-unipoltypen, kan dessa även vid låg höjd erhålla
förhållandevis låg egenfrekvens och alltså
uppvisa induktiv reaktans vid arbetsfrekvens, och då kräver även dessa antenher seriekondensator, trots den låga höjden .
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S8-102

L. Ä. Persson, SM3DIJ
Vallgatan 16
83300 STRÖMSUND
Det har varit några artiklar i OTC angående RIT i SB-transceivrer med omfattande om- och nybyggnader för att möjliggöra en variabel mottagningsfrekvens
samt att utnyttja filtrets egenskaper till
fullo. Om man nöjer sig med ±500 Hz variation , vilket alla kanske inte anser fyller
anspråken speciellt vid CW, så kan man
lämpligen göra denna enkla modifikation
av SB-102 som ursprungligen hämtats ur
CO 4/73.
Det går åt ett fåtal komponenter som '
placeras i en öppen låda monterad mellan
"framfötterna" på apparaten. Vad som beFSK stift
lMO
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hövs är 1 st motstånd 4,7 k lf, W, 1 st
elektrolyt 25 uF/25 V. 1 st pot. 10 k, 1 st
diod BA158 e dyl., 1 st relä 12 V. Elektrolyten har endast till uppgift att hålla 12voltsspänningen stabil. Reläet är ej kritiskt, kan vara ett litet tungrelä e dyl.
Reläspolen kopplas till stift 1 på SMreläet och kretsen är sålunda endast inkopplad under mottagning . Man kan också använda en ledig kontakt i SB-102-ans
relä, men då kan t ex en extra mottagare
via reläet ej användas. Kretsen kan även
kopplas ur under mottagning med brytaren S1. S1 är avslagen tills motstationen är
intonad med LMO:n för att sedan kopplas
in och justeras endera 500 Hz upp eller
500 Hz ner.
Apparatlådan eller montagevinkeln bockar man till aven bit 1-1 1/2 mm aluminiumplåt ungefär så som figuren visar .

•

"Den Tredje Handen".
Du har säkert någongång " jagat" små
komponenter och kontakter över arbetsbänken med lödkolven . Då är det bra att
ha tre händer. Jag har under några år
använt mig av följande enkla och framför
allt billiga hjälpmedel:
"Den Tredje Handen" består aven fot
(hihi i), en kamerakulled och ett litet skruvstycke. Foten har jag gjort aven remskiva (vikt c:a 0,5 kg). I remskivans mitthål
har jag limmat fast en skruv med epoxilim . Skruven, som skall passa i änden på
kulleden har dimensionen W 3/ 8". Kulleden
inköpes i en fotoaffär. Den billigaste duger utmärkt, och kostar under tian. Skruvstycket köps från Clas Ohlson (nr 20-129)
å 2:75 kr. Fastsättningsskruven sågas av
och skruvas ut. För att skruvstycket skall
passa på kulleden måste hålet gängas om:
borra med 05 mm och gänga med W 1/4".
Skruva ihop prylarna och Den Tredje Handen är klar! Om spännskruven i skruvstycket går "ryckigt" är det bara att lägga en
6 mm bricka mellan skruven och skruvstycket.
SM6FHI/lngvar
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Folke Råsvall, SM5AGM
Svinningehöjden
18020 AKERS RUNö
Tel. 0764-276 38 ej efter kl. 20

AKTIVITETSTESTEN går törsta tjsdagen varje månad kl. 19-24. Regler j
QTC nr 12 1972.
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SM4CMG
SMODRV
SM7DTE
SM5CNF
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SM6PF
SM4AXY
SM3AlV
SM5FND
SM7FEJ
SM1CIO
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SM2CKR
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60
63

3

26
59
63
52
52
23
52
50
38
40
21
39
56
49
46
43
49
18
33
38
25
14
50
27
43
30
40
38
23
29
23
29
30
22
27
16
24
13

46.

SM5ClD

18

SM7DRF
SMOFL T
SM6BUV
SM1BSA

22
20
12
14

poäng
1791
1562
1551
1398
1305
1260
1237
1097
1024
1008
901

69.
70.

848
796
796
780
740
737
735
706
696
685
625
623
569

71.

563
538
527

523
484
3

58.
59.
60 .
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

880
862

565

35

47.
48.
49.
SO.

354

An ta l QSO :n
432
1296

51.
52.
53.
54.
55.
56.

445

421
397
390
378
356

354
347

295
270
264
243
243
242
235
211
194
190

73.
74.
77.
78.
79.
80.
81.

SMOAPR
SM7BEP
SM5FTN
SM5EQX/5
SKl BL
SMOFMU
SMOFXV
SM4FME
SM4C E
SM4AOM
SM5FRG/5
SK3BG
SM4DHB
SMl BT/1M
SM1CUl
SM7CMV
SK1AQ
SM1EJM
SM6FTA/M
SM6CIX
SM2AHP
SM6DOE
SM5FI L
SM4FIF
SM5FBL
SM6FJB
SM4PG
SM2BBW
SM5DLR
SM5FRV
SM5AGM

17
17
16
13
12
16
16
12
10
11
8
12
10
10
8
7
7

7
9
5
8
8
5
4
4
4
3
2
2
1
1

....:.

173
170
169
167
164
160
160
157

148
138
124
120
117
112
97
95
94
94
90
85
80

80
50
40
40
40
30
23
20
11
10

Kommentare r
SM4CMG : Ett par korta re auroraöppningar och
i övrigt normala candx gav alla SM-distrikt samt
LA-OH-OH0-0l-UR2.
SMlDTE : Goda kands åt söder + no rrsken gav
denna gång rekord i antalet QSO från min sida.
SM5AII : Kul att köra en tisdagstest igen Bra
aktivitet och kands men missade 7FJE och Ol8SL
bland andra.
SM3BIU : Betr. reglerna: Alt. I. Skilj på CW och
foni, ge en poöng/QSO upp till 5 mil, därutöver
1 p/mil. Alt. II. Behåll CW och foni men ge en
poöng/QSO under 10 mil, därutöver 1 p/mil.
SM5BUZ/5 : Grejorna krånglade efter transporten till test-QTH Igrusvägl = dålig ton + NIL 70
cm-utput. Upptäckte au ro ra n kl 0002 - också kul!
Det ör litet spännande med de hä r teste rna !
SM3AZV : Trassel med rotorn g/'orde alt jag
missade det mesta på slutet t rots ina conds i den
sista timmen . Betr. poäng så färeslår jag 1 poäng
per kilometer.
SMlFEJ: QL testomgång. Kärde min färsta OH.
Finns det bara två stockholmare QRV? So rr y alla Ol och skåningar som härde mej, har en
kraftledning söderut som behagar att störa i

blond 19 + 20 dBI. BUUU l Vad gör mon åt störande kraftledningar, fö rslog mottages med tacksamhet.
SM4FVD/4M : Rött kul att si tta på ett be rg, i en
bil, solokvist o ändå kunna p rata med ha lva Sverige, Danmark, Norge. Hade inte långtråkigt tack
vare 0110 som kom upp i fonidelen och "rev av
en prat" med SM4FVD/4 mobil i "Vackra Värmland".
SM5CJF: QL test. Auroran kunde iu ho kommit
lite tidigare och täckt lite större område! Röstar
för CW-test 1:0 tisdagen och fonitest 3:e itsdagen.
SK6AB : Hyfsat res. med tank" på QRV = 1 tim.
Kunde kanske gett SLE en match om QRV 5 tim. Sx
565 = 2S00.
5M3AKW : Konditionerna tropo vor nog rätt
hyggliga , hörde innan Auroran hade böriat
UA 1MC på direkten. Synd att mon inte ko n köra
på TV-tid, måste nog to itu med det problemet
även om det betyde r att mon skall runt i en mossa kåkar och "stubba" av dem.
SM5BE I: Condx dål iga, 432 MHz-statione r kunde va ra mer aktiva omkr kl 21 z och c:a 432, 100.
SM6FBQ : Dåliga konds mot SM0 . SM3B IU hö rdes svogt via aurora. Aktiviteten ökor, kul l
SM5FFC : På testerna kär man alltid några nya
stns, men vart tor dom vägen mellan testerna?
Aktivera SSB-trafiken på 2 m! l!
SMODNU : Aktiviteten var god, men det sämre
resultatet beror på ett bråkande PA så att stö r re
delen av testen kördes med QRP = 1 W.
SMOFUT : Första gången iag vor med i en test.
Over l timmes arbete med rotorn, men ack . ..
Därav inte så många QSO. Kör endast i FM-kanol. Men väntol!!
SM6CRX : Hur i helskotto bär man sig åt när
mon räknar fram avståndet med hiälp av QTHlocotorsystemet? Jag mäter nu med en linial på
en korta där 1 cm motsvara r 10 km. Det går iu
i värsla fall, men kon i grä nsfallen inte bli ko rrekt avstånd?
SM5CZD : Förslaget att öndra minimipoöng ti ll
S är mycket gott. Det gläder säkert 0110 QR Pgossar och people med svårigheter att få upp
god antenn, kanske instängda blond diverse höghus. Dessa skulle få en nyti ll kommen "DX-area"
4 ggr större än innercirkeln.
SMOFlT : Varför skall alla foni-gubbar trängas
mellan 150-200 nä r bandet ör 2 Mc brett? 73
f rån en som kör X-tal 35 kc öve r det magi ska (?I
2OO-st recket.
SM6BUV : Min första VHF-test. Efter att ho varit
aktiv på långvågen i många å r , så ville mon lörsöka att även ko mma i gång på VHF. OK, det
var väl FM-traliken som var inkö rsporten fä r mig
med en gammal outofon, så avve rkades en del
QSO på FM . Men mon saknade CW ganska
snart. Så iag plitade ihop ovan nömnda r igg
(hemma bygge, OZ3GW TX, RT-canve rte r + NC
300 RXI. Att återigen höra si n egen tillverkade
TX-CW strömma ut i antennen det ör en härli g
känsla. Jag kär lör tillfället X-tal styrt och ligger på 144.109 MHz. Tyvörr ve r kar det som dom
flesla nu fär tiden onvönder VFX varvid do m endast lyssnar på en QRG. Poikar och I lickor , vrid
på kronorna!
SM5FRG/5 : Gästade FRH :s QTH fö r att vöd ra
signalen på 2 meter.
SM6CIX: Kondsen passa r tydligen inte a ll tid
fär tisdagstesten. Mellan testerna går det ganska
hyfsat, hor nu bl o kö rt Tre ll eborg, Malmä och
Stockholm med mina ca 10 W CW ti ll en 10 el.
beam , kristallstyrt 144,120 MHz. Fortfa rande ör
iag mycket intresserad av flera ko ntakte r, ka nske
någon också är intresserad aven kon takt med
FS-rutan på CW. Finns det ing et enkelt sätt att to
till vid avståndsberäknin g en?

ATT RÄKNA UT AVSTAN D
En fråga som ofta dyker upp är hur man
bär sig åt för att räkna ut avståndet mellan två QTH :n, när man känner bådas
QTH-Iocator. Detta har tidigare behandlats
i oli ka sammanh ang i QTC, men en liten
sammanställning kanske vore på plats.
Först och främst bör vi konstatera att
QTH-Iocatorsystemet som sådant inte erbjuder någon genväg utan vi måste först
översätta till latitud och long itud. Hur detta
går till visas i en artikel av SM7AED i QTC
nr 3 1969. Man kan även gå bakvägen i
någon av beskrivningarna över hur man
räknar ut QTH -Iocatorn , se QTC nr 5 1962
eller QTC nr 4 + 6 1967 eller QTC nr 3
1973.
När vi nu vet båda stationernas latitud
och long itud kan avståndet beräknas med
en i QTC nr 6/7 1969 ang iven metod (se
även rättelse i QTC nr 8/ 9 samma år) . Denna metod är i pri ncip exakt över hela jorden (alltså oavsett avstånd) om vi bortser f rån jordens avplattning . Metoden är
arbetsam och man tröttnar rätt snart på
att sitta och rä kna ut avstånd enligt denna metod .
Om QSO :t inte är alltför långt, säg max
500 km , kan vi bortse från att jorden är
rund och räkna med Pythagoras' sats. Eftersom rutornas bredd varierar med latituden ställer man lämpligen upp hjälptabeIler ur vilka man direkt får fram hur mycket smalare rutorna är vid en viss latitud .
Detta f inns beskrivit i den ovan nämnda
artikeln av SM7AED (QTC nr 3 1969). Denna metod är snabbare men man tröttnar
ändå på att räkna ut avstånden .
En förenklad variant finns beskriven i
QTC nr 9/101971 av SM1EJM. Denna metod torde vara den smidigaste om man vill
räkna fram avståndet.
Den allra enklaste metoden är natu rligtvis att mäta på en karta och detta fungerar nöjaktigt inom måttliga avstånd , i
alla fall under 500 km. När det gäller avståndsberäkning för tester klarar man sig i
allmänhet bra enbart med hjälp aven karta och endast vid mera exakta avståndsberäkn ingar är det nödvänd igt att tillgripa
matematiken. Skulle dock någon råka ha
en storcirkelkarta med centrum i det egna
QTH :t kan alla avstånd mätas och i princip bli exakta.
Jag hoppas att nyblivna SSA-medlemmar som saknar ovanstående nummer av
QTC kan låna dessa ; en exakt beskrivning
av metoderna skulle tyvärr ta upp minst
två och kanske tre VHF-spalter.
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TIDSFöRSKJUTNINGEN VIA OSCAR
Från SM5LE kommer några intressanta
bilder över signalernas tidsförskjutning vid
trafik via Oscar. Bild 1 ger den egna fördröjningen i converter m m och kan uppskattas till max. 1 ms. Bild 2 visar fördröjningen den 14 april i år kl. 20.40 SNT
(kanske någon kan räkna ut satellitens

läge vid den aktuella tidpunkten) och bild
3 vid ut passage.
Eftersom satellitens höjd är ung . 1500
km kan den fria sikten uppskattas till ung .
4500 km . Ljusets hastighet är 300 km per
millisekund, vilket ger 9000:300 = 30 ms
tidsfördröjning vid horisonten , vilket i sin
tur stämmer mycket bra med bild 3.
QTH-LOCATORTÄVLlNGEN

Bild 1. Den egna fördröjningen.
Bild 2. Fördröjningen den 14 april 1973 kl.
20.40 SNT.
Bild 3. Fördröjningen den 13 april 1973 kl.
21.43 SNT vid utpassage.
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Första topplistan kommer i nästa OTC
alltså i novembernumret. Den bygger på
situationen den 1 oktober. I fortsättningen
kommer listan att vara med i februari-,
maj-, augusti- och novembernumren och
gälla situationen den 1 januari, 1 april, 1
juli och 1 oktober. Detta innebär att tillläggsuppgifter endast behöver insändas
fyra gånger per år, men helst så snart
som möjligt efter ovan nämnda datum .
Av hittills inkomna resultat kan konstateras att praktiskt taget alla förstått reglerna vilket kan tolkas så att dessa fått
en något så när lättförståelig form (om
sanningen ska fram tog det mig åtskilliga
timmar och mycket kladd papper innan regelsamlingen blev klar) . En deltagare har
dock kastat om första och andra bokstaven vilket medfört att Polen hamnat i övre
vänstra hörnet och Norge i det nedre
högra vilket ju inte var meningen . Vidare
hade vederbörande trott att bokstäverna
y och Z i vissa engelska rutor skulle placeras i slutet av alfabetet vilket fått till
följd att dessa hamnat bortom UA-stationerna. y och Z väster om A skall också
skrivas före A, alltså till vänster. Tanken
är alltså att rutnätet skall ge en bild av
kartan med England till vänster och Sovjet t ill höger, norra Europa uppåt och
södra neråt.
När reglerna sammanställdes trodde jag
att jag hade tänkt på allt eller i varje fall
nästan allt. Emellertid har det visat sig
att en detalj blivit förbisedd , nämligen den
att man vid avståndsberäkningen måste
veta vilket OTH som använts om olika rutor är körda från olika OTH :n. Får vi således be tävlingsdeltagarna nämna vilka
OTH:n som använts vid längsta OSO :n så
att avstånden blir korrekta.
Tillsammans med SK6AB:s förteckning
kom för övrigt ett litet tillägg enligt vilket man planerar att instifta ett diplom i
samband med tävlingen som skulle bygga
på samma regler som vi tillämpar för topp- .
listan . OSL skulle dock krävas. Vi hoppas
kunna återkomma med detaljerade regler
i någon kommande VHF-spalt.

VILKA

REPEATRAR ÄR IGANG?

Ofta kommer det förfrågningar, många
från utlandet, angående vilka repeatrar
som är igång i Sverige. Det har också
framförts önskemål om en tabell i VHFspalten över våra repeatrar. Inom reg. 1
håller man också på med en förteckning
över alla repeatrar i regionen.
Faktum är att varken jag eller SMOCOD
har några närmare uppgifter om detta.
SMOCOD har i alla fall lovat att försöka
göra upp en förteckning över våra repeatrar som sedan skall sändas till reg. 1. Får
vi därför be alla repeaterinnehavare sända följande uppgifter till SMOCOD eller
övertecknad: Kanal, signal, OTH-Iocator,
höjd över havet, höjd över medeImarknivån och uteffekt (ej ERP). Höjden över
medelmarknivån blir kanske knepig att
uppskatta, men reg. 1 vill i alla fall om
möjligt ha med den uppgiften. Ange också om repeatern är ORV eller ej .
Till tidigare uppgifter om repeatertillstånd kan nu fogas ytterligare två, Västerås som fått kanal R7 och Örebro som fått
R2. Vidare finns två ansökningar från
Skåneområdet som vilar i väntan på utlåtande från Danmark.

Får vi presentera SM4CMG, segrare i aktivitetstestens septemberomgång. SM4CMG
torde vara en av landets mest mångsidiga
amatörer, QRV på alla band 3,5-432 MHz,
och på praktiskt taget alla trafiksätt. Låt
oss hoppas att det inte dröjer alltför länge
innan SM4CMG kommer igång på 23 cm,
det ser litet tomt ut i aktivitetstestens resultatlista!

ATT INTE VARA MED I EN TEST
En fråga som jag antar att många ställt
sig är hur man bär sig åt när man slår
på sin station och upptäcker att det är
någon test på gång som man inte vill vara
med i. I varje fall fyra möjligheter står till
buds.
1. Man går ORT tills dess testen är
över. Denna lösning innebär på sätt cch
vis en kapitulation som egentligen inte
borde behöva komma i fråga, eftersom
alla ju har samma rätt att vistas på banden oavsett om man kör test eller inte.
2. Man kör som vanligt men meddelar
alla som vill ha nummer att man inte är
med i testen och därför inte vill dela ut
några sådana. Denna lösning är kanske
den mest korrekta men jag har en känsla
av att många drar sig för att göra så eftersom det finns risk för att det tas illa
upp.
3. Man "låtsas" vara med i testen och
delar ut nummer till höger och vänster
utan att ha för avsikt att sända in logg
eller checklogg . Denna lösning har två
nackdelar, för det första riskerar man att
motstationen blir utan poäng beroende på
hur arrangören bedömer sådana OSO:n
som inte kan checkas och för det andra
riskerar man att så småningom få skylta i
OTC under rubriken "följande stationer har
deltagit i testen utan att sända in logg"
(som vi i SSA:s VHF-tester för övrigt inte
tillämpar).
4. Man delar ut nummer till alla som
vill ha det och sänder sedan in checklogg.
Detta är en oklanderlig lösning men innebär trots allt litet besvär för vederbörande
eftersom han måste skriva ut checkloggen
och sända in den.
Vad kan man nu dra för slutsatser av
detta? Anledningen till dessa rader är att
jag antar att det finns många som trots
allt upplever detta som ett problem, antalet tester ökar ju år från år även på VHF.
Än är det väl långt kvar till situationen på
kortvåg, där det inte går något veckoslut
utan att det är minst en test på gång, i
varje fall på dom så kallade DX-banden.
Jag föreslår att vi respekterar dom som
vill köra utan att vara med i testerna, eftersom det måste vara vars och ens ensak
om han vill vara med eller inte.
Det ovan sagda gäller naturligtvis inte
tisdagstesterna, där det inte förekommer
några nummer och där man sålunda kan
köra som vanligt och både vara med och
inte vara med samtidigt. Debattinlägg i
frågan är som vanligt välkomna.
•
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TESTER

och
IDIPLOM
Spaltredaktör
Jan-Eric Rehn, SM0CER
Norströms väg 13, 6 Ir
Tel 08-7111947 14200 TRANGSUND

Testledare
Leif Lindberg, SMSCEU
Rydsvägen 120 C
S8248 LINKÖPING Tel 013-11 OS 71

TESTRUTAN
Månad
Datum

Tid i GMT

Test

Trafiksält

Senaste
regler

aso

Oktober
20-21
20-21
21
27-28

1500-1500
1800-1800
1000-1100
0000-2400

WADM Coniest
RSGB 7 MHz Contest
Månadstest nr 8
ca WW DX Contest

CW
CW
FONI
FONI

1972 :9
1972:9
1971 :2
Detta nr

DM
G-prefix
SK/SL/SM
WW

RSGB 7 MHz Contest
Månadstest nr 9
Övningssändning SSA
CW-prov
OK DX Contest
Månadstest nr 9
ca WW DX Contest

FONI
CW
CW

1972:9
1971 :2
1972:8

G-prefix
SK/SL/SM
SK5SSA

CW/FONI
FONI
CW

Detta nr WW
1971 :2
SK/SL/SM
Detta nr WW

Alexander Volta RTTY
DX Contest
SSA CW-prov nr 5
TOPS 3,5 MHz Contest
Månadstest nr 10
Månadstest nr 10
SSA Jultest
SSA Jultest

RTTY

Detta nr WW

CW
CW
CW
FONI
CW
CW

1972:8
Detta nr
1971 :2
1971 :2
1972:12
1972:12

SK5SSA
WW
SK/SL/SM
SK/SL/SM
SK/SL!SM
SK/SL!SM

NRAU-testen
NRAU-testen
NRAU-testen
NRAU-testen
NRAU-testen
NRAU-testen
aRP Winter Contest

CW
FONI
CW
FONI
CW
FONI
CW

1971 :8
1971 :8
1971 :8
1971 :8
1971 :8
1971 :8
1972:12

LA/OH/Ol
LA/OH/Ol
LA/OH/Ol
LA/OH/Ol
LA/OH/Ol
LA/OH/Ol
WW

November
3- 4
1800-1800
4
1000-1100
10
1300
11
18
24-25

0000-2400
1000-1100
0000-2400

December
1- 2
1400-2000
2

8- 9
9
23
25
26

0930
1800-1800
1000-1100
1000-1100
0700-1000
0700-1000

Januari 1974
5
1300-1500
5
1530-1730
5
1900-2100
5
2130-2330
6
0500-0700
6
0730-0930
12-13
1800-1500

rops

CW Contest 1972 -

Resultot

Tävl ingen samlade 239 deltagare, färdelat pö
186 single ap., 35 multi op. och 18 checkloggar.
OHl LX vann med 102.912 poäng, fälid av LX9S1
pö andra plats med 84.000 p. och OK1ALW 3,0
med 68.377 poäng .
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med

SM-resultot:
1. SM3VE I 9) 41.563 p
2. SM7ACN 132) 19.825
3. SM6PF (79) 7.943

4 SM0CGO (961 5.265 p
5. SM5BNX (162) 975
(172) 612
6. SM3FY

(SM-plac., Coli, WW-plac. och poäng) .

RESULTAT
SSA Portabeltest 1973 - Resultat
Partabia stationer:
1. SM1CJV/1 10.208 p
13. SL 'ZZO/5
2.712 P
2. SL6ZZX/6
9.657
14. SM5BLC/0
2.555
3. SM0DPY/5 7.475
15. SM5ERW/5 2.520
4. SM4EPR/4
6.192
16. SM5APS/5
2.373
5. SK3BG/3
5.492
17 . SM4DTL/4
2.040
6. SM3BCZ/3
5.336
2.020
18. SM4KL/4
7. SM4DWO/4 4.636
19. SM5EVH/5
1.736
8. SM5EUF/5
4.392
20. SL6ZF/6
1.620
9. SM5ACQ/5 4.080
21. SM0FXA/0 1.560
10. SM4BEE/4
4.064
22. SM3A VQ/3
931
11. SM6BOO/6 3.976
816
23. SM5CGN/5
12. SK5DB/5
3.160
Fasta statione r:
1. SK3BP
2.177 p
7. SM0BVQ
816 P
2. SM6DLG
1.580
8. SM5FUG
777
3. SM5ENP
1.384
9. SM6EAK
672
4 . SM5FNB
1.352
10. SM0FY
648
598
5. SM5ENX
1.113
11. SM6YC
6. SM5ESP
1.062
12. SM l CXE
136
Checkloggar :
SL3ZYE
SM0DSF/5
SM0EJM
SM0 FDA SM3CFV/3 SMSA l l SM5CMP SM6AVD
SM6BSM SM6CZU.
BRA Portabeltest 1973 Portabla stationer:

l. SM1CJV/l
2. SM3CFV/3
3. SM5APS/5
4 . SM3BCZ/3
5. SM 1BVQ/1
6. SM4FPR/3

Resultat
MULT
08
08
07
08
09
08

POÄNG
2.792
2.600
1.771
1.712
864
736

Fasta stationer:
1.256
l. SM0FXA
08
2. SM5DLR
06
1.032
3. SM4AIX
02
426
4. SM4CFL
08
366
5. SM3DMP
05
315
114
6. SM00Y
Checkloggar: SM1CXE SM5CYI
Ej insända loggar: SL5ZZ0/5 SM5JV SM5TA
SM5DZG SM5 FI J

ro

SARTG Activity Contest Juli 1973 - Resultat
1. OZ4FF
12 p
5. SL5AR
2. SM00Y
10
6. SM6ECR
3. OZ2CJ
9
7. OK2BFS
4. SM5EEY
9
Check loggar: SK0RY SM4CMG

ca

8 p
6
4

WW DX CONTEST 1973

Tider: FON I: 27 okt. 0000 - 28 okt. 2400
GMT. CW : 24 nov. 0000 - 25 nov. 2400
GMT.
Band: 3,5 - 28 MHz.
Testmeddelande: RS/ RST + zon-nummer enl. WAZ-reglerna. (Sverige har zonnummer 14).
Klasser: 1 Single op. a) single band, b)
all band . 2 Multi op. (alltid all band) a)
single transmitter, b) multi transmitter.
Poäng: OSO med stn utanför Europa
ger 3 poäng, i Eu (ej SM) 1 poäng. Ett
per stn och band .

ase

Multipliers: Varje WAZ-zon per band ger
en multipel och varje nytt DXCC-Iand ger
också en multipel per band . OSO med
eget land räknas endast för zon- och landmultipel.
Slutpoäng: OSO-poängen X multipeln .
Loggar: Separata blad för varje band .
Tid i GMT. Fyll i zon- och landmult. endast första gången de kontaktas på resp.
band. Vanliga typen av testloggar + ett
sammanräkningsblad. Uppge vilken klass
du deltagit i, namn och adress och signal
med TEXTADE BOKSTÄVER och skriv
även en undertecknad försäkran att du
följt tävlingens och det egna landets bestämmelser. Kolla loggen noga betro
dublett-OSO och stryk dessa. (Officiella
loggblad kan erhållas från ca. Sänd in ett
SASE eller SAE + IRC till porto. COs
loggblad har plats för 40 OSO och formatet är ca 21 X 28 cm).
Deadline: 1 dec. 73 för foniloggar och
15 jan. 74 för CW-Ioggar. Loggarna skickas till:
WW Contest Committee, 14 Vanderventer Avenue, PORT WASHINGTON, U.,
N.Y. 11050, U.S.A.
Ange " Phone" eller "CW" utanpå kuvertet.

ca

International OK DX CONTEST 1973
Tider: 11 november 0000-2400 GMT.
Band: 3,5 - 28 MHz. CW och FONI. S.k.
crossband och crossmode-kontakter är ej
tillåtna.
Testmeddelande: RS/ RST + ITU-zon.
(Sveriges ITU-zonnummer är 18).
Klasser: a) Single op/ all band, b) Single
op/ one band, c) Multi op/all band . Klubbstationer kan endast deltaga i klass C. Om
man får hjälp med loggskrivning , bevakning av andra band, avstämning av sändaren etc, alltså någon som helst form av
hjälp, räknas man till klass C.
Poäng: Samma station får kontaktas endast en gång per band. OSO med eget
land räknas endast för zon-multipel. 3 poäng för OSO med en OK-station och 1 poäng för övriga OSO (utom eget land).
Multipliers: Summan av kontaktade ITUzoner från samtliga band.
Slutpoäng: OSO-poängen X multipeln .
Loggar: Separata loggar för varje band.
Uppställning: Datum och tid i GMT, kontaktad station, sänt och mottaget testrneddelande, poäng och ITU-zoner (ifylls endast vid första OSO med varje zon per
band) . Ange dessutom klass, namn och
adress, signal och vilka band som använts. Gör ett sammanställningsblad och
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skriv under en deklaration av följande lydelse: I hereby state that my station was
operated in accordance with the rules of
the contest as weil as all regulations established for amateur radio In my country,
and that my report is correct and true to
the best of my belief.
Diplom: till de bästa i varje klass i varje land . Diplomen 100-0K och S6S kan
också ansökas med hjälp av test-OSOn.
I sådana fall behöver ej OSL-kort uppvisas.
Deadline: Loggarna måste vara poststämplade senast 31 december 1973 och
skickas till :
Central Radio Club, P O Box 69, 11327
PRAHA 1, Czechoslovakia.
ALEXANDER VOLTA RTTV DX CONTEST
1973
Tider: 1 dec. 1400 - 2 dec. 2000 GMT.
Band: 3,5 - 28 MHz.
Testmeddelande: Eget call + RST +
WAZ-zonnummer. (Ex . SM0CER 599-14).
Poäng: A) OSO med stationer i egen
zon (CO-WAZ) ger 2 poäng . B) OSO med
stB;tioner utom egen zon ger poäng enligt
folJande : Zon 1/ 21 poäng, 2/12, 3/26, 4/ 19,
5/ 18, 6/27, 7/26, 8/ 22, 9/23, 10/31, 11 /26,
12/ 35, 13/33, 14/ 2, 15/3, 16/ 6, 17/10, 18/14,
19/ 18, 20/7, 21 / 14, 22/21 , 23/ 19, 24/25,
25/27, 26/ 27, 27/30, 28/32, 29/42, 30/49,
31 / 34, 32/ 55, 33/ 5, 34/10, 35/ 15, 36/19,
37/ 21, 38/ 26, 39/ 26 och zon 40/ 6 poäng .
Varje station får kontaktas en gång per
band .
Multipliers: Varje kontaktat land enligt
DXCC-listan ger en multipel per band . (De
olika distrikten i W - VE - VO räknas
som separata länder).
Slutpoäng: OSO-poängen X multipeln .
Loggar: Använd separata logg blad för
varje band. Loggblad och " score sheets"
kan erhållas gratis från SSB & RTTV Club,
P O Box 144, 22100 COMO, Italien.
Deadline: Loggarna måste vara framme
senast 15 januari 1974 och skickas till:
A.V. RTTV CONTEST MANAGER, Dr.
Franco Fanti, Via A. Dallolio 19, 401 39
BOLOGNA, Italien.
Lyssnare: Även SWLs kan deltaga och
samma regler gäller. Loggarna skall innehålla datum och tid i GMT, hörd stns signal, RST och nr sänt av den hörda stationen och poäng . Varje stn räknas en
gång per band .
Diplom: till de bästa i varje land och
W/ K- resp. VENO-distrikt, och till de två
bästa SWLs.
TOPS 80 m CW CONTEST 1973
Tider: 8 dec. 1800 - 9 dec. 1800 GMT.
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Frekvenser: 3,5 - 3,6 MHz, endast CW.
(OBS! Kom ihåg att 3500-3510 kHz är reserverade för DX-tfc).
Testanrop: CO TAC eller CO OMF.
Klasser: Single op. och multi op.
Poäng: Kontakter med eget land ger 1
poäng, egen kontinent 2 och annan kontinent 3 poäng. (De olika distrikten i W/ K
- UA etc - VENO - VK räknas som
separata länder) .
Multipliers: Varje nytt prefix enligt WPX
ger en multipel.
Slutpoäng: OSO-poängen X multipeln.
Loggar: Vanliga typen och kom ihåg att
ange i vilken klass du/ ni deltagit.
Deadline: 16 januari 1974 är senaste
poststämplingsdag och skicka loggen till:
Peter Lumb, G3IRM, TOPS CW Club Contest Manager, 22 Hervey Road, Bury St.
Edmunds, Suffolk, England, IP33 2DW.
DIPLOMHÖRNAN
DXCC, Nya medlemmar, Mixed : (1-31
maj 73) : SM6EOV 125. Endorsements,
Mixed : SM5AZU 320, SM6EOC 240. Endorsements, Foni: SM5AZU 315. (OST aug
73)
Nya 5BDXCC: (Med början vid nr 252) ,
W2GUH , DK1 FW, W5SBX, W9LT, WA4DRU ,
PZ1CU ,
SP3DOI ,
WA2HSU,
OZ8KR,
W9WYB, K1ZND, WB21EC, W9CH .
Summa 264 diplom utfärdade. (OST aug
73).
Nytt 5BWAS: (Nr 151), KH6GKD.
Summa 151 diplom utfärdade. (OST aug
SM0CER
73).
Hej igen. Hur skulle det vara ifall du
plockade fram OSLen som bara ligger i
skokartongen och använde dem till en
och annan diplomansökan istället? Gör ett
försök, riktigt skoj ska'ru se!
The San Fernando Valley Award
Utdelas av San Fernando Valley DX Club
för kontakter med stns i SF Valley enl
följande : (1) SFVDX-10 - för verifierade
kontakter med stns i 10 olika distrikt.
(2) SPVDX-20 (sticker) - för ytterligare 10
distrikt. (3) Worked All San Fernando
Valley för verifierade kontakter med
samtliga distrikt enl fö ljande : Arleta, Burbank, Calabasas, Canoga Park, Chatsworth, ~ncino , Granada Hills, Hidden Hills,
Lake Vlew Terrace, Mission Hills Northrid.ge, N Hollywood, Panorama City, PaCOlma, Reseda, San Fernando, Sepulveda,
Sherman Oaks, Studio City, Sunland , Sun
Valley, Sylmar, Tarzana, Toluca Lake
Tujunga, Van Nuys, Winnetka samt Wood~
land Hills. Endast kontakter efter jan 1

1969 räknas. QSL och ansökan sändes till
PO Box 1373, RESEDA, Cal 91335, USA.
DIPLOMET UTDELAS GRATIS!
The Bamberg Award. Utdelas av DARCs
Bambergavd, för att celebrera stadens
1000-års-jubileum 1973. Europeiska stns
?ehöver 5 kontakter med Bamberg mellan
Jan ~ 1973 och juni 30 1974, icke-europeer
behover 3. Valfritt trafiksätt samt band
och samma stn får köras på olika band.
QSL samt 10 IRC till DL8NG, Wolfgang
Graf, D86 Bamberg , Michaelsberg 4, VTysk I.
The Worket All GI Award, för kontakter
med två stns i vart och ett av Nordirlands
grevskap: Down, Antrim, Armagh, Derry,
Fermanagh samt Tyrone. Utomeuropeiska
stns behöver endast ett qsl per distrikt. En
verifierad ansökan tillsammans med 10
IRC eller $ 1 sändes till GI3CDF, L M Lyske, Erinbrook, Killarn, Newtownards, Co
Down, Nordirland .
Vi får pyssla med dessa till nästa månad, så skall det måhända bli mer kött
på benen då. Eftersom ingen tyx känna
min adress, lyder den sålunda: Hans R
Lööw, Radarvägen 13/ XIV, 18361 Täby.
Lycka till!
73 de Hasse -0BVD
QSL·MANAGERS
via W2AAF
via DM2DGO KV41 F
A2CAL
A4XFD
via G3XEC
KZ5JF
via WA8TDY
OH0AL via OH2AL
C31CA
via F2PY
OJ0AM via OH0MA
C31CQ
via W20EH
OR4ES
via ON4VL
C31DS
via F6ARV
C31GM via DJ9NA
PJ8AA
via W2BBK
PJ8MS
via WB2VKO
C31GW via F5EQ
PY0AO via PY1MB
C31HB
via DL8NU
SP0DC via SP4CLV
CR3WB via CTl BH
CR8AM via WB6BGQ TA2BK/l via DJ0UJ
via WA6NAM
TU4AG
CT2AK
via W3HNK
VK9DH
via W6L YC
FB8ZB
via F8US
VK9JT
via ZL4NH
F08BW via W6JFM
FP8AO
via W2GNO
VK0WW via VK3FF
via ZL4NH
FP0WY via WA0VPK VR4AA
VS5MC
via DK5JA
FY0BC via F5GN
VS9MJ
via G3LQP
GC4CHY via GC3NDX
VS9MS
via G3HYM
HL9VR
via K4CIA
VS9RAF via G3UAO
IB0PV
via 10PV
ZD3U
via G3LQP
JD1AHN via JA3GZN
ZD7FT
via VE1AIH
JD1AIV via JA3GZN
ZP0WL via WA2LEY
JD1YAA via JA1WU
ZS2MI
via ZS6LW
JD1YAH via JH1EHV
via JA0CUV
JT0AE
via OK3YAO 3B6CF
3V8CA
via F6CLW
JY3ZH
via DJ9ZB
4Wl BC
via G3SUW
JYSAP
via DJ0AP
5W1AU via W6KNH
JY8JA
via W4YHD
5X5NK
via DJ3JV
KB6CU
via WB61KI
6E1EEI
via XE1EEI
KC6SX
via JH1ECG
9H3L
via IT9GKZ
KJ3BSA via W1AW
KJ6CW via WB6QAS 9M8FDS via GW30JB
9U5CR
via ON5TO
KJ6DI
via K4RHU
KJ7BSA via W1AW
Listan sammanställd av SM5CAK. Kam i håg
OX.BULLETINEN lördagar kl. 1500 SNT på 3650
kHz SSB.

•

ETT UTROPSTECKEN!
I QST November 1971, s. 106, efterlystes
ett utropstecken på CW. Detta orsakade en
livlig debatt i tidningen och olika förslag
redovisades.
Själv
bidrog
jag
med
dididahdahdit - - - - - som jag lärt mig
ur boken Populär Amatörradio, utgiven av
SSA 1952, s. 199!
Tyvärr hade jag uppmärksammat debatten i QST lite sent och ovanstående förslag kom ej i tryck i tidningen.
.. Nu har emellertid ARRL i en omröstning
aven haft utropstecknet på CW med. De
flesta hade valt kommatecknet dahdahdididahdah - - - - - - för utropstecken
"förekommer det (dvs kommatecknet) i slutet aven mening är det ett utropstecken
eftersom man inte använder ett kommatecken där" (QST October 1972, s. 130).
Det kommatecknet har i CW:ns barndom
v.~rit ett utropstecken men utropstecknet
foll bort och blev ett komma i samband
med att punkttecknet didit-didit-didit - - - - - ändrades till didahdidahdidah
Det vore beklagligt om utropstecknet på
CW i framtida amatörtrafik skulle bli samma som kommatecknet eftersom dididahdahdit - - - - - är ett skiljetecken som
både. i användning och Ijudmässigt är närbeslaktat med frågetecknet dididahdahdidit
Tyvärr finns ej utropstecknet medtaget i
SSA:s nya bok, Grundläggande Amatörradioteknik men dessbättre förekommer
tecknet i proven för SSA:s CW-diplom
(QTC nr 4, 1973, s. 142).
SM0COP

SSA:s Telegrafdiplom
Sändningar från SK5SSA i Västerås.

Övningssändningar på 3520 kHz
13 oktober kl 1400 SNT
Text hämtas från QTC nr 6/7 1973 si'
dan 223-224 "Gnist till sjöss" .

Provsändning nr 5 på 3650 kHz
Text hämtas från QTC nr 8/1973, sidan
289-290 "Från distrikt och klubbar".
10 november kl 1400 SNT
2 december kl 1030 SNT.
Regler för SSA:s CW-diplam och övriga
upplysningar om sändningarna publicerades i QTC nr 4/1973 .
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Från distrikt och klubbar
SM3-S0LLEFTEA
Sollefteå Radioklubb startade hösten
1948 och vi firade den 7 september vårt
25-års jubileum i samband med vår traditionella surströmmingsskiva. Då utdelades
även OTC-nålar till Torsten SM3AXM och
till Bertil SM3BWN. BI a dessa två var med
och bildade klubben och de är fortfarande med oss.
Radioklubben har för närvarande ett 35tal medlemmar, och drygt 20 av dem är
licensierade radioamatörer.
Klubbens tillvaro under årens lopp kan
väl närmast jämföras med en berg-ochdal bana, men jag tror att de flesta klubbarna dras med liknande problem. Vad
detta nu kan bero på vet inte jag, men en
" riktig " klubblokal är A och O för en
klubbs existens.
Fr~n början samlades medlemmarna på
meetmgs hos varandra, men när medlemsstocken ökade uppstod vissa problem .
Under större delen av 60-talet sökte vi
med ljus och lykta efter en egen lokal där
vi kunde träffas. Trots upprepade skrivelser till kommunen kunde de inte på minsta
sätt hjälpa oss.
. ~Iubbens sekreterare Igor SM3EJV,
tillika kretschef för FRO-avdelningen i
staden, kom emellertid på den ljusa iden
att hos kommunen söka en lokal inte enbart för radioklubbens räkning utan även
för FRO och Prisol (Sollefteå Privatradioklubb) . ~å. detta sätt kunde vi samla drygt
300 radlomtresserade i vår ansökan till
~o!lefteå kommun . Igors förslag var att en
tidigare
utnyttjad
serveringslokal
på
Hallstaberget mitt i stan skulle bli vår gemensamma samlingspunkt.
Efter ett mycket hårt och uppoffrande
arbete kunde vi så våren 1972 inviga vår
klubblokal.
. Klubbstugan ligger mycket högt och fritt
till på Hallstaberget ca 300 meter över
själva staden. Den enda granne vi har är
Hallstabergets Sport- och Konferenshotell
som ligger ett stenkast bort. Utsikten frå~
stugan är sagolik och man skådar åtskilI!ga mil upp- och nedströms Angermanaivens natursköna dalgång . Detta kan de
deltagare intyga som bevistade det SM3meeting vi anordnade i juni 1972.
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Samarbetet mellan de olika klubbarna
flyter mycket fint, trots de farhågor som
hystes innan vi startade med den gemensamma klubblokalen . Som länk mellan de
olika föreningarna fungerar en stugkommitte med en deltagare från varje klubb.
Vidare har vi spikade mötesdagar för att
inga kollisioner ~kall behöva inträffa.
Under sommaren har vi byggt upp vår
kanalstation , en AGA basstation, och räckvidden är enorm i jämförelse med vad vi
kan åstadkomma nere i staden. Funderingar har väl även förts om att bygga en
repeater för kanaltrafiken, men antalet aktiva på bandet motiverar väl knappast en
sådan. För kortvågst rafiken använder vi
oss aven G-line . Det är en Geloso 209
mottagare och en Geloso 222 sändare som
Gustaf SM3DUM, välvilligt har skänkt klubben. Antennerna på SK3EK är en 3/ 2 våglängders dipol för 80 meter som sitter
nästan 40 meter över marken , samt en
multibanddipol på normal höjd . I dagarna
reser vi en Hy-Gain 14AVQ för att förbättra
våra möjligheter på dx-banden.
Vi träffas första och tredje fredagen varje månad och håller våra sammankomster
kör radio, diskuterar egna och gemensam~
ma radioproblem och dricker en kopp
kaffe.
.. Har du dina vägar förbi är du hjärtligt
~alkommen upp till oss. Du vet ju var vi
fmns. Adressen till klubben är Sollefteå
Radioklubb, Box 88, 881 01 Sollefteå.
Sölve/-BPY, ordf.

I våras nämndes, att det skulle bli ett
stort internationellt scoutläger på Duse
udde i Säffle. Det gällde KFUK-KFUM:s
förbundsläger, som anordnas vart fjärde
år.
Och minsann: det blev ett läger! Tänk
dig i runt tal 1000 tält! Rymmande c:a 3100
scouter + ledare från totalt 20 nationer,
däribland Japan , Kina, Liberia, Nya Zeeland och Canada. Det var en fantastisk
historia, som var minutiöst förberedd. Där
fanns bl a bank, post, telefonväxel, fyra
telefonkiosker, sjukavdelning med läkare,
vattenledning, marketenteri, ny brygga för
sjöscouternas 35 båtar, ordnad sop- och
latrinhämtning, avgiftsfri busstrafik från
Säffle centrum (5 km) under två besöksdagar o s v. Och så hade vi (= -4MI och
jag) naturligtvis ordnat för amatörtrafik.
Stationen bestod av min Sommerkamp,
FT 500, och var inrymd i själva fyrbyggnaden på Duse udde c:a 100 m från Vänern.
-4MI hade ställt en FD4-antenn till förfogande. Matningspunkten hissades upp i
flaggstången, den långa partens bortre ände nådde lagom fram till väggen på utedasset och den korta parten förankrades
i en betongblomkruka!
Fyrbyggnaden ligger på blanka berget
och vattenledningen bestod av ett plaströr, så jordningen blev det stora problemet. Lyckligtvis upptäckte jag, att avloppsledningen utgjordes aven galvledning,
som på ett ställe gick c:a 5 meter genom
en jordhög. Det blev vår jordledning!
Stationen avprovades den 2/8 på eftermiddagen men den egentliga trafiken började inte förrän dagen därpå.
Hela dagarna kom det enstaka scouter
eller organiserade grupper för att titta och
höra på. Många frågor besvarades och
några enstaka hälsningar förmedlades.
Stationen skulle egentligen ha varit i
gång till och med den 11, men på grund
av olyckliga omständigheter måste den ta-

gas ner redan den 5. Jag blev tvungen att
resa bort och -MI kunde bara operera
stationen den 5. Det fanns visserligen
minst 3 amatörer bland scouterna, men en
var C-amatör, en S-amatör och den tredje,
som hade A-lic, var helt obekant med
Sommerkampen. Så, sri, det blev bara 99
qso körda och endast Sverige och 8 andra
länder kontaktades. En YL, EA3VM, i Sa,celona var den mest avlägsna motstationen.
Vi tackar alla dem, som hjälpte oss att
göra PR för vår hobby och särskilt roligt
var det, att vi hade förbindelse alla 4 dagarna med Leif och Nisse, som körde
SK3GA/3 på ett annat scoutläger i Strömbacka i Hälsingland. (Men där hade de
bara 1700 deltagare!)
En speciellt qsl kommer till alla, som
körde oss, men i skrivande stund är det
inte tryckt eller ens färdigritat. Så, pse, ge
er till tåls!
73 de SM4 Anna Susanna Johanna.

ÖSA

Här kommer ett litet livstecken igen från
Örebro Sändare Amatörer när vi testade
en long-wire vid vår klubbstuga. Vi hade
då ingen el i stugan så vi körde med ett
lånat elverk. Antennen fungerade "tillfredsställande" tack vare den avstämningsenhet som också syns på bilden. De övriga
är fr v -CWV, -DOH, -DHF, -EMO, -FXR och
Hajner, blivande sändaramatör får man
hoppas. Nästa etapp är att få upp vår 34meters mast och till det återkommer vi.
SM4EMO/Ken
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SM7-VÄRNAMO
Söndag den 2 september genomfördes i
den fagra Apladalen uti Lagastaden Värnamo den s k föreningsdagen . Detta innebär, att alla klubbar och förening ::u på
orten , i samarbete med fritidsnämnden och
lokalpressen, ställer upp och visar si] på
var sin styva lina med allehanda aktiviteter.
Wernamo Radioklubb hade mönstrat ett
manstarkt gäng bestående av -JZ/Olle,
-DTE/ Björn, -CGD/ Bosse, -ENF/ Alf och undertecknad -FWD/ Anders. Vi höll till i en
utrangerad kaffestuga alldeles i anslutning till den nyuppförda och moderna serveringsbyggnaden. Med antenner uppsatta.
riggar installerade och hyllorna fyllda mee
både hemmagjorda och fabriksbyggda prylar kunde vi sparka igång kl 0900 på söndagsmorgonen . -JZ körde med sin FtDX500
SSB på 80 mb, företrädesv is med SM-stationer. -CGD åkte omkring i bilen med sin
mobilrig och etablerade då och då en kontakt med -JZ. -ENF assisterade vid riggen
och fungerade även som "ciceron" för utställningen och besvarade frågor om amatörradio och propagerade för hobbyn ps
ett engagerat och föredömligt sätt. Själv
körde jag med min TS-515 litet på 20 mb.
Det populäraste inslaget blev dock -DTE:s
amatör-TV-demonstration. Från schacket i
andra änden av stan återkom han med
jämna mellanrum och lade ut testbild eller
sig själv i rutan under det att han höll en
uppskattad och lättfattlig information om
amatörradio i allmänhet och amatör-TV i
synnerhet. Bilden sändes på 432 MHz och
togs emot i en för tillfället uppställd TVmottagare. Ljudet överfördes på 28 MHz
via CGD :s hemmarig. Det hela blev en klar
succes, och som slutomdöme kan sägas
att denna föreningsdag blev synnerligen

-JZ körde uteslutande SM-stationer från
kommun Wernamo. Foto: SM7DEW.
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Författaren -FWD hann även
radio. Foto: SM7DEW.

köra litet

lyckad för vår del. Amatörrad io är tydligen en aktivitet som drar stor publik då
den ju i hög grad appellerar till människornas medfödda experiment- och leklusta. Vi
märkte att en och annan tände ordentligt
på " vår fantastiska hobby" .
Den totala publik som besåg de olika
aktiviteterna uppskattades av pressen till
ca 12000 så tidvis var det ganska trångt,
även om inte alla 12000 tittade på amatörradio på samma gång . Hi. Vi som hade
förmånen att få göra denna PR för amatörradio som hobby, hade en helfestlig
dag som gav mersmak. Till nästa års föreningsdag återkommer vi självklart och då
ännu bättre rustade.
73 från SM7FWD/Anders
(Honorar för artikel och bilder skall gå
till SM5WL :s minnesfond som tackar) .
KOLMÄRDSMöTET 7 MAJ 1973
samlade sammanlagt ett 30-tal deltagare
om ca hälften av varje från Norrköping
resp . Nyköping med DL5 närvarande som
" observatör". Möteslokalen låg i Kolmården ungefär mitt emellan de båda städerna. Man förbrödrade sig så gott man kunde, varefter de båda ordförandena från
Norrköpings Radioklubb resp. Nyköpings
Sändareamatörer utbytte åsikter på stående fot om det förträffliga i sådana här gemensamhetsmöten . Man hade redan erfarenhet av denna sorts möte från ett liknande också i Kolmården förra året. Och
hoppades att det nu skulle bli tradition.
Det förra mötet gav också impulsen till
bildandet av UK5, till en del tack vare -FJ/
Bengts inställning som tidigt vurmat för
denna ide. Nu pratade man också bl a om
UKV-aktiviteter, varvid -U l/ Erik vid kaffebordet demonstrerade sin lilla portabla

FM-transceiver och etablerade därvid kontakt med -FCQ i Aby (1,5 mil) vilket imponerade på närvarande långvågsamatörer.
Därefter utbyttes tankar om att i Kolmården placera en repeater gemensam för både Norrköping och Nyköping . Tankegången skall utvecklas vidare under senare gemensamhetsträffar. Ytterligare hoppas man
på att besöka varandra i resp. möteslokal.
Utöver det allmänna kaffe-pratandet hade
man också en speciell programpunkt, där
-EMN från Norrköping visade en egenhändigt hopsatt introduktionsprogram om amatörradio. Han använde sig därvid av videobandspelare och TV-mottagare. I programmet ingick intervjuer vid operatorplatsen
på SK0TM , hemmareportage hos SM5UI
och egna reflexioner kring amatörradio.
Det väsentliga var här att initiativet pekade på möjligheter att också använda sig av
detta medel för att informera om amatörradio. Ett lovvärt initiativ alltså ansåg DL5,
som skyndsamt försäkrade sig om -EMN :s
medverkan vid en ev. inspelning i SSA:s
regi. Dvs han lovade att informera SSA styrelsen (Vilket har skett). Slutligen avtågade
och bilade resp. grupp till sin hemort.
Dock efter att -UI stint stirrat DL i ögonen
och påpekat att " det här kommer väl i
OTC" . Vilket jag antar det gör, eller hur
redaktör'n?
-TK/Frasse

Distriktsmöten
SM5-MEETING I ESKILSTUNA
21 OKTOBER
Välkommen till distriktsmöte i Eskilstuna
Folkets Hus. Det blir som vanligt mötesförhandlingar, lunchuppehåll och därefter
diverse aktiviteter som lotteri, auktion
(medtag egna prylar - 10 % går till distriktskassan), utställning av radioprylar
från div. firmor.
Mötesförhandlingarna berör QTC, QSL
och UK5 samt godkännande av förslag om
diplom för SM5. Lunchen intages i samma
hus för 15 kr pr person. Restaurangen håller öppet speciellt för mötet och förhandsanmälan för lunchen är önskvärd. Ring
eller skriv till DL5. Se funktionärslistan .
Mellan 0900 och 1000 är det samling i
möteslokalen. Ge akt på vägvisare märkta
"SK5SSA" .
Deltagarna ombedes ta med sitt eget
OSL för en "närvarotavla". En auktion på
paket med okänt innehåll kommer också
att anordnas. Har du en kul grej för en
femma eller så, skänk den i ett snyggt

paket till distriktet. Om möjligt kommer
SSA :s sekreterare Stickan/-CWC att delta
och berätta om SSA-aktualiteter.
Eskilstunagänget med -FZ/ lngvar och
-DNC/ Kalle och vidhängande DL5/ Frasse
hälsar er välkomna.
SM4-MöTE I HAG FORS, 28 OKT. -73
Hagfors Sändaramatörer har härmed nöjet inbjuda till höstens SM4-träff på Fasaden (50 m norr om stadshuset) i Hagfors.
Reservera söndagen den 28 oktober för ett
besök i Vackra Norra Värmland och Du får
vara med om många intressanta programpunkter.
Prel. program :
0900-1000 Incheckning kaffe och
smörgåsar
1000-1300 Mötesförhandlingar
" Till havs" . Lasse -4FVD visar film och berättar om sin
verksamhet ombord på Radio Nord.
Morokulien och handikappverksamheten. -41M informerar.
RTTY och SSTV. Två "udda"
grenar av vår hobby.
1300-1400 Lunch på restaurang Klaran
(ett stenkast från möteslokalen) . Pris ca 20:1400Lasse -4FT och Verner -4DTL
demonstrerar och berättar om
sin lilla hem byggda DSBtransceiver.
Utställarna får därutöver tillfälle att demonstrera och prata sig varma för sina produkter.
Två "talk-in"-stationer (80 och 2 m) kommer att hållas igång. Flera firmor har aviserat sin medverkan . BI a demonstreras
kasettvideobandspelare för färg-TV, antennmaster, beamar, slutsteg och transceivrar.
Ev nattlogi kan beställas per tel. 0653112 10 (hotell Klaran). Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till Hagfors!
Hagfors Sändaramalörer och DL4
"THE CAMEL DRIVERS CLUB"
i Afghanistan har tills vidare drivit sina
sista kameler. YA10S har i brev till -KV
talat om att myndigheterna beslagtagit all
utrustning och t o m låtit plocka ner antennerna. YA 1OS vädjar att någon post
QSL e dyl tills vidare ej sänds till Kabul,
vilket skulle kunna tolkas som att amatörradioaktivitet fortfarande pågår.
(SSA Bulletinen)
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HJÄLP DINA HANDIKAPPADE VÄNNER.
BLIV
HEDERSMEDBORGARE
KONSUL
GENERALKONSUL
AMBASSADÖR
för MOROKULlEN !
Det kostar bara för :
Hedersmedborgare
20 kr
Konsul
50 kr
Generalkonsul
100 kr
Ambassadör, minst
200 kr
Du som redan är hedersmedborgare kan
draga av borgarbrevskostnaden 20 kr. Utnämningarna till högre grader sker genom
stickers, att fästa på borgarbrevet.
Inbetalningar bör ske till SM5WL's minnesfond postgiro 71 9088-7 Enskede, med
angivande av nummer på ev. redan innehaft borgarbrev.
För minnesfonden: SM1AWD/Berndt

Silent key
Helmer Olsen, SM5BWD har lämnat oss
i en ålder av 73 år. Min första kontakt med
Helmer var när han kom in till mig och
skulle beställa QSL-kort. Efter det att vi
hade talat om dessa kort och dess utformning så frågade Helmer om jag kände
någon amatör med signalen -ETC. Att förvåningen blev stor men glädjen blev ännu
större när denna -ETC var mannen framför honom . Denna glädje och öppenhet
som blev vår första kontakt kom sedan att
bli bestående.
Helmers ålder kunde tyckas vara ett
handikapp, men med den girighet, den nybörjaranda som han tog sig an amatörradion var han hellre en ungdom . Helmers
karakteristiska Bertil Wiljam David var förenat med hela hans livsstil - korrekt uppträdande - generös och gentleman .
Tack Helmer för alla de trevliga pratstunder, både i ditt hem och i etern . Tack
för din gästfrihet på ditt sommar-QTH
Delsbo . Vila i frid!
Dina radioamatörvänner/
Jan Bergman, SM3ETC
LÄR DIG TELEGRAFI
Ny, helt omarbetad telegraferingskurs
omfattande 40 lektioner om en halv
timme, inspelad på 20 rullar eller motsvarande
antal
kasetter.
46-sldjgt
instruktionshäfte med "facit". Kursen
kostar 290 kronor och finns på
SSA försäljningsdetalj

366

Hamannonser
Annonspris 6:- kr per grupp om 40 bokstäver
siffror ·eller tecken, dock lä~st 20:- kr. Medlemmar i SSA åtnjuter 50 oo ra ball. Text och
likvid sändes till SSA, Jön6 ersvögen 12, 122 48
ENSKEDE. Postgiro 27388·8. Sista dag den 15:e i
m6noden före införandet. Bifoga alltid postens
kvilta med annonstexten. Annonsörens namn eller
anropssignal skall alltid anges i annonstexten enbart gatuadress ener postbox godtas inte som
adress. För kommersiell annons göller QTe ordi·
narie onnonsfaxo.

Säljes
•
144 MHz Mosfet Converter MF ut 2830 MHz. Philips kasettbandspelare EL 3302.
SM6AMU . Tel. 0532-13263 eft. 1600.
Heathkit HW-16 Fb CW-transceiver 2•
90 W + HG 10-B VFO (frekv.stabil) samt
orig . högt. Mycket lämplig C-rig. Allt i fint
skick. Säljes för 1200:-. Ring Mats
,SM7FHJ. Tel. 042-146787 vard. 100011800.
Fackverksmast 3 X 3.20 m et.
med
•
vinsch för hissning . 3 el.beam TA-33 jun .
Rotor AR-2. SM5AHR, Valis Backas, Flygargatan 11, UPPSALA. Tel. 018-114511.
•
Central Electronics 20 A, 20 W CW/
SSB 650:-. PA med 4 X 1625 450:-. Gärna byte med HW-16. SM5DLG . Tel. 050511705.
•
TX Hall. HT44 + power, RX Hall.
SX117, Q-mult. f. Drake 2B, PA SBE SB2LA 800 W SSB/ CW. SM3BFR C. Svärd .
414, 84013 TORPSHAMMAR. Tel. 0691201 75.
•
FT DX 401 2500 :- . Mic Högt. 100:obet. beg. FL2000B, 1400 :- . ASHAI 3 el
Monb. 14 MHz + rotor Emotator 950:-.
PSWR 25:-. Allt nytt. SM0CCI. Tel. 0303771 38.
•
DRAKE TR-4 med RV-3 och kraftigt
tilltaget
nätaggregat,
nya slutrör, kr
3000:- SM5BOE . Tel. 018-115681 , box
12008, 75012 UPPSALA.
•
DRAKE R4B med högtalariåda och 8
extra X-tals för BC-banden . Använd i en
månad. 2600:-. SM7BEX. Tel. 036-186507
efter 1700.
Mikrofoner endast använda för utprov•
ning av " optimal mike" . Heathkit HDP-21A
(Elektro Voice 638) 210 :- , Shure 440
110:-, AIWA DM-51 65 :- . Harry Engström, SM5UF. Tel. 08-7653280 efter 1800.
FM-Transceiver DRAKE TR 2200 med
•
145.000, 145.700 samt SK0DZ, komplett
med Ni-Ca ackumulatorer 1000:-. FM-slutsteg STORNO PA 611, heltransistoriserat,
15-20 W ut 300 :- . Antennrotor CDE AR22 nästan oanvänd 225 :- 2 m-be am 7 el

25:-.
SM0DSl.
Tel.
08-71321 29,
7712873.
•
Heaths HW 101 med RIT och CW-filter, power HP 23 + Transverter med
DL6SW och QQE 06/ 40 samt ant. Mosley
RV4. SM7FEJ. Tel. 036-141445 efter 1800.
FM-Transceiver TRIO TR 2200 med
•
krist. för 5 kan . inbyggt toncall och ackumulatorer 900:-. FM-slutsteg Greystone
PA 7131 15 W ut 300 :- RA 7204, 40 W
400:-. Basantenn 5/ 8 GP Mosley 50 :- .
Ovanstående obetydligt använt. SM5APR,
J. Dahlberg . Tel. 0760-83670.
•
M P Pedersen med 220 V AC och 12 V
DC, Autophon 12 V DC, båda körklara fq
145.700. SM7EA Stig eller SM7FGG Agne.
Tel. 0455-20774.
•
Som ny. JR 599 med CW, FM och SSB .
Filt. 1500 :- . SM0-5107, C-H Hedberg .
08-820480 kl 09-17.
•
Transceiver SWAN 350 med PS
1200:-. SM3SV, Sven Grandell , Oscarsgatan 14 A, 85239 SUNDSVALL.
•
RX Star SR-550 i bra skick inkl. högtalare 400 :- . SM4EBH Lars-Äke Andersson , Horsensgatan 150, 65467 KARLSTAD.
Tel. 054-186337 efter 1600.
•
Ekonomibyggnad på slätten = 2 m
QTH . Samarbete med ham , gärna med
husvagn eller stugintresse och trädgårdsintresserad XYL. 8 m + mast. Vx. SM5FBL.
Tel. 0171-70026.
•
KW2000. 1000:- eller högstbjudande.
Ring SM5FLM . Tel. 0221-15612 helgd.
Marco eller 0221-16587 vard . Kjell.
Följande transceivrar FT 101 + CW fil•
ter och fläkt, FT-DX-150 och Galaxy V Mk 2
med power. Viking Valiant CW rig . Squeese Key. Mosley " Classic 33" oanvänd i
originalförpackning och Mosley RV-4 GP.
Ring SM3EVG , Christer von Goes. Tel. 018121651 eller SM5DNI Bertil Berglind 029330291 efter kl. 1800.
•
En st TR 2200 med 5 kanaler 145.000,
-100, -700, SK0Dl och -Fl säljes eller bytes mot bra beg. RX, ex. JR599 ell. likn.
SM0FOD/ Lasse. Tel. 08-488550.
•
AGA 2-m Kom . rad io 145, 600, 650, 700,
750. Kompl. med kabel o man.ö.box.
SM5DKO Ralph Kå rhammar, 021 / 357283.
•
Placera dina inflationsdrabbade slantar i något vettigt en bra mottagare
tillika statussymbol.
För SM5DBR/ MM :s räkning säljs två mottagare :
1 st. DRAKE R4A. 1 st. COLLINS 75S1.
Allvarligt menade anbud skall ha kommit
till mig senast 1973-11-20. Frakten betalas utöver anbudet. Mottagarna finns

Uppsala. SM0CDY, Klas-Erik Wiman , Ståltrådsvägen 54, 16131 BROMMA. Tel. 08267874.

Köpes
•
Elbug, Squeeze Key (dansk) . SM0FKD.
Tel. 08-7563528.
•
Transceiver ex SB-101 , HW-101 , FTdx500 el. dyl. Pris omkring 1000 - 1500:-.
SM5FVH Anders Öberg . Tel. 0171-47015.
•
Beg. INSTRUMENT köpes. SignaIgenerator, tongenerator samt ett oscilloskop.
Alla svar beaktas. Bertil Holmiund , Box
16195, 90590 UMEÄ.

Du som säljer eller tänker köpa sändare genom annonser i QTC känner väl
till att det erfordras tillståndsbevis för
att nyttja och inneha radiosändare.

SSB -

CW

Sänd are ach mattagare garanterade nyo eller
nyvä rd iga . Priserna inkl fl ygfrakt och färsä kri ng .
Hallicrafters
SR400A 8D-lOm 550w pep $880, 115/230V ps
w/TR $134.
FPM300 8D-l0m 250w pep , inb pwr sup 13vdc,
117/234 va c $535.
R.l.Drake
2-C 8D-lOm $282; SPR-4 150 kc- 30 mc $535.
R4C 160-10m $465 ; T4XC 16D-lOm 200W pep
$490; L4B - 2kW pep $782
TR4C 8D-lOm 300W pep $555; w/NB $638
AC4 115/230V pwr sup $108 DC4 12vdc pwr sup
$1 25 w/TR4
RV4C vfo $109, W-4 2-30mc wtmtr $61 lvia ppl
Hy-Goin/Galaxy
GT550A 8O--1Om 55w pep $530 . RV550 vfo $94
F-3 rcvg filter $38; AC400, 115/240V ps $108
R1 530 100Hz-30M Hz $885
P&H Electronies
LA500M Mab ile Linear 8O--10m l kw pep
w/115V a c & 12V dc ps $310
Robot - SSTV, p ris p6 förfr6g a n
Roto rs-1 15V AC lvia surface Parcel Past)
CDE Ha m-M $115, TR44 $75, Hy-Ga in 400
$211.
Anten nas-Tawe rs - Pris p6 begöran .
Telrex, Ma sley, Hy-G ai n, E-Z Way
Du sparar pengar och f6r önd6 de senaste
modellerna när Du köper direkt från USA.
Skriv till W9ADN

ORGANS and ELECTRONICS
P.O .Bax 117
Lockport , Illinois 60441 USA
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Nya signaler per den 10 aug. 1973
SM7FTX Torsten Harrysson, V. L6nggatan 14,
Karlshamn ... .. ... . . .. ......... ..... A
SM7FVX Christe r Svensson, Docentgatan l B,
M a lmö .......... ...... ........ . ..... T
SM7FWX Ru.n", Svensson, Ullörtsbacken 6, Jönkoplng .............................. T
SM6FXX Lars-Gerhard Westberg , Lingongrönd
7, Brämhult .......................... T
SM2FAY Tryggve Stenlund, Karlsg6 rdsvögen 10,
Skellefteå
............. . ........ .... T
SM6FBY Bengt Hermansson, Tempelgatan 3 C.
Mälndal ..... ... . . ...... . ....... . ... T
SM7FCY lex-SOS31 Börie Ivarsson, Fasanvägen
16, Akarp . .. ............ . ....... . .. B
SM7FDY Ulf Pettersson , Ostergatan 11 C, Älmhult
... . ............... . ...... . .... . T
SM7FEY Roland Pålsson, KällargQtan 26 D,
Älmhult
............... . ....... ..... T
SM7FFY Jan-Erik Siölander, Linneavägen 28,
Os by ........................... ... .. T
SM7FGY Bengt Thulander, Marklundo 3, Os by T
SM0FTY Anders Zetterlund, Akeshovsväge n 14,
7 tr, Bromma .................... . ... T
Nya signaler per den 19 sept. 1973
SM0FHY John Ekblad, Torgvägen 21, Täby A
SM0FIY Jan Karlsson, Kometvägen 21, 9 tr .,
Täby ....... ... ......... . ....•. ...... 8
SM7FJY Jarl Lundström, Hässleholmsvägen 17
Osby ....................... ......... T
SM7FKY Max öhlund, Vildanden U 206, Lund C
SM0FOY Leif Ericsson, Simrishamnsvägen 5,
Johanneshov .......... . ... .......... B
SM7FPY Ulf Kristoffersson, Vallbovägen 15,
Falsterbo ........... .. ............... B
SMSFUY Jan-Erik Holmström, Antikvarievägen
16, Västerås ....... . . . . .. .. ... . . . .. • T
SM0ZZ Gulvi Brawall, Mariagatan 7 A, Sundbyberg.

LINER 2 FÖR MOBILT OCH DX:
Heltransistoriserad SSB Transceiver.
Syntesstation . Helt variabel inom området 145.25-145.50 MHz. Genom byte
av kristall kan varje annat 250 KHz
område täckas. Uteffekt vid enton 10 W.
Känslighet 0,3 uV. Dual Gate Mosfets
och 2.4 KHz filter. Noise Blanker. Mikrofon och mobilkonsol ingår.
Pris : 2050:- inkl. moms.

ELECMAN
Lars Sundberg
Spinnarevägen 10
671 00 ARVI KA
Tel. 0570-17514, 18-20

Amatörprodukter med
mervärde.
Allbandstransceiver

Wattmeter/Dummy Load

HW-101 10-80 m
Heathkit lågpristransceiver ännu mer
prisvärd . Du får en komplett rig under
2.000 kronor.
HW-101
1.670:HP-23
295 :- (AC Pack)
1.965 :-

HM-2103 1,8-30 MHz
Ny kombinerad wattmeter med konstbelastning. Två områden 0-200W och
0-1000W. Luftkyld. Skaffa Dig detta
instrument så retar Du ingen med onödiga avstämningsövningar på bandet.
Pris byggsats 375:-

Beställ Din HW-101 / HP-23 innan årets
slut så får Du en mikrofon GH-12 på
köpet.

Det finns fler nyheter i vår höstkatalog .
Beställ den nu!

HEATHKIT Schlumberger AB, Pontonjärgatan 38, Box 12081, 10223 Stockholm 12
Tel. 08-520770.
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SOMMERKAMP amatörradioutrustningar ör de mest anvönda i Europa och har medverkat
till att göra SSB-tekniken populär bland sändaramatörerna. Konstruktionen av Sommerkamps appara ter kännetecknas av hög kvalite, elegant utförande och lågt pris. Följande
enheter kan Du välja mellan,

FT-250-S
FP-250
FT-505-S
FT-277-S
TS-288-A
FT-501
FP-50 1
FR-500-S
FL-500
FL-2500-B
FL-2277

Transce :ve r med 250 W PEP
... .. . . .. . .. . .
220 V nätdel ti II FT -250 ..
560 W PEP Transceiver
.. . ....... . .
Tronsceiver '275 W PEP för både 12 & 220 V ....... . . . ....... ... . . . .
Transceiver 250 W PEP för både 12 & 220 V
Digitalavlösbar transceive r med 560 W PEP
Nätdel för 220 V till FT·501
Amatörmottagare med 2 m konv. & CW-filter . ... .. . . . . . . . . .. . .
SSB-sändo re med 240 W PEP motchar FR-SOO ...... . .. . .. .
Linjärt slutsteg matchande FR/FL, 2 kW PEP
Linjärt slutsteg ma tchande FT·277, 1200 W

2490,640,4195,4490,4890,5100,675 ,2790 ,2590,2090,2550,-

Allo priser inkl Moms.
Vänd Dig till någon av nedanstående amatö rr adiof irmor som gärna hjälper Dig med ev
inbyte, avbetalning, leve ranser etc,
BEJOKEN IMPORT AB
Box 30010
200 61 Malmö 30
Tel, 040/1 19560, 115161

SVEBRY ELECTRONIC AB
Box 120
54 1 Ol Skövde
Te I, 0500/BJO 40

RADIO REX AB
Prästgatan 31
831 010stersund
Tel,063/124835

ElDAfO AB
Kvarnhagsgal. 126
16230 Vällingby
Tel, 08/896500, 897200

F,a TELE·MATHS
Hälsovä gen 64
25242 Helsingborg
Tel,042/128662

SWEDISH RADIO SUPPlY
Box 208
651 02 Karlstad
Tel, 054/71974

~

EJOKEN

Import
73 de

centrum för radi oa matörer

Postadress, Box 30010, 200 61 Malmä 30
Butik, Fersens väg 16, Malmö C
Tel, 040/11 9560 - 11 5161
Postgiro 538596
Oppet vardagar, 10-18, lörd agar 10-14

SERVICE
Trimnjng och genomgång av trafikrnottagare, sändare och transceivers. Alla
fabrikat.
Begagnade kom .radio av ett flertal fabrikat, 35-480 MHz.

TELEK
Virebergsvägen 26, 17140 SOLNA
Tel. 08-2760 50, 276666.
(SM5BIV)

SK7DX

SM7TE
SM7ECD -

SM7DR I
SM7BOZ

ANNONSTAXA
1/1 sida 450 :1/4 sida 125 :-

kr, 1/2 sida 235:- kr,
kr, 1/8 sida 75:- kr.

Priserna avser svart/vit annons.
Klichåkostnader tillkommer. Kontakta
annonsredaktören för ytterligare upplysningar.

~TRIO KENWOOD
För att göra plats tör nya modeller gör vi töljande
SPECIALERBJUDANDE

Amatörmottagare med 2 m-konverter JR-599 S
Best. nr. 78-6510-8
Pris 2.370:- ink!. moms
Amatörmottagare JR-599 D
Best.nr 78-6520-7
Pris 1.780 :-

SSB-transceiver TS-515
Best. nr. 78-6870-6
Pris 2.330 :- ink!. moms

Vi säljer även på
avbetalning

ink!. moms

SSB-sändare TX-599
Best.nr. 78-6500-9
Pris 2.540:- ink!. moms

ELFA

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA

INDUSTRIVÄGEN 23.08/7300700

