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ANTENNER 

HJÄLPER DIG 

lo upp kompen mol döligo condx. 
Special korrosionsfri aluminium 
och raslfritt . Robust utförande. 
Beomar tör 10--15-20 med ferritbalun , 
FB 23 2-el. , 2,5 m bom 0 2" 5/5,5/5 dB 
FB 33 3-el 5,0 m bom 0 2" 8/8,5{7 dB 
FB 53 S-el 7,5 m bom 0 2" 10/10/8,5 dB 
Vertikaler, fristöende med radialer, 

765,-
1.150,-
1.525,-

GPA-3 
10--15-20 
GPA-4 
10--15-20--40 
GPA-5 

höid 3,55 m 2 kW PEP 225,-

hö id 6,00 m 2 kW PEP 325,-

10--15-20--40--80 höid 5,42 m 2 kW PEP 
TRADANTENNER M FERRITBALUN 
W3Dll 80--40 120-15-10) 500 W PEP 
W3DZZ 80--40 120--15-10) 2 kW PEP 
80/40 dipol 2 kW PEP 
FD-4 windom 80--40--20-10 500 W PEP 
TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m 
4-el hor. 1 m bom 7 dB 
4-el verl 1,1 m bom 7 dB 
lO-el hor 2,8 m bom 11 dB 
Filter & kablar för 10(4) över 10(4) +3dB 
0:0 tör 70 cm: 
25-el. hor. 3,1 m bom 14 dB 
Nu öven KW Electronic. : 

197:-
265:-
175,-
164 ,-

65:-
75,-

148,-
65,-

153,-

KW 107 Supermatch m SWR, PWR, konstantenn 
ont. omk. och El-match 500 W 875,-

KW 109 Supermatch, lika som KW 107 
men för 1000 W 1.150,-

KW 1000 linear Amplifier 1000 W PEP 2.150,-
Alla priser inkl. moms fritt Lidingö. 
Leverans frön lager öven av ratorer, 
HAM-M, TR-44 , koaxkabel, baluner etc. 

BOX 755, 18107 LlD1NGO, 08-7652250 
Per Wikström SM5NU, 08-766 39 02 (e kl 17.00) 
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Omslaget 
visar Bertil Lindström, SM0DNU från Val
lentuna, lycklig ägare aven dator och kan
ske Sveriges första datoramatör. 

Riggen består aven Digital PDPS dator 
med 4k minne, två bandstationer å 2 Mbits, 
Teletype och AlD-omvandlare. 

Vid första provet i mars kördes ett pro
gram där datorn sände ut egna cw-trä
ningstexter som avlyssnades i en MV-mot
tagare samtidigt som texten skrevs ut på 
teleprinter. 

Tillsammans med delägaren Janne Ham
marbrink, SM5AKU från Vingåker planeras 
radiokommunikation med datorn med hjälp 
av RTTY. Vidare planeras att använda da
torn för loggbokföring, som testhjälp, cw
utskrift, meteorscatter, digital talöverföring 
mm. 

Användning av dator, tyvärr ännu så 
länge endast förbehållet ett fåta l, skapar 
onekligen nya perspektiv även för amatör
radion . 

Text och foto: SM0FOB 

ANSVARIG UTGIVARE 
Einar Broune, SM50X 
Fenixvögen 11 
180 10 ENEBYBERG 

REDAKTOR 
Sven Gronberg , SM3WB 
Kungsböcksvögen 29 
802 28 GÄVLE 
Te l. 026·184913 bost. 
026· 129880 onkn 2260 

Den na uppl oga Ör tryc kt i 4400 ex. 
Tryck: Liusdols Tryck AB 
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LORDAGAR STÄNGT 

QSL: Sista torsdagen varje månad 18-20 

Styrelseledamöter och suppleanter 
Ordf. : Einar Braune, SM50X, Fenixvägen 11, 

18010 ENEBYBERG. Tel. 08-76831 22. 
Tel. 0498-721 40. 

V. ordf. : Berndt Thi selI, SM1AWD, Suder
(lårds, Stenkyrka, 62033 TI NGSTADE. 
Tel. 0498-721 40. 

Sekr.: Stig Johansson, SM0CWC, Granstigen 
4, 2 tr. , 13700 VliSTERHANINGE. Tel. 
0750-21552. 

Kassaförv .: Martin Höglund , SM5LN, Spann
vägen 42/nb , 161 43 BROMMA. Tel. 08-
253899. 

Ledamot: Klas Eriksson, SM5AQB, Svanvägen 
6, 611 00 NYKOPING. Tel. 0155-19316. 
Arb. 0155-80000. 

SuppI.: Lars Olsson, SM3AVQ, Fururnovägen 
21 K, 80358 GliVLE. Tel. 026-118424. 

SuppI.: Olle Ekblom, SM0KV, Forshagagatan 
28, 12348 FARSTA. Tel. 08-6458 10. 

TlJllka distriktsledare 

DL0 : Jan-Eric Rehn, SM0CER, Norströms vög 
13, 6 Ir., 142 00 TRANGSUND . 
DL0-suppJ.: Hans -Olov Olsson, SM0JS, Vire
bergsvögen 26, 6 tr., 171 40 SOLNA. Tel. OS-
837544. 
DL1 : Roland Engberg , SM1CXE, Bax 27, 620 12 

HEMSE. Tel. 0498-804 24. 
DL1-suppJ.: Tomas Bevenheim, SM1CNS, Box 

40, 62012 HEMSE. Tel. 0498-80240. 
DL2: Sigvard Sällman, SM2CYG, Räfsarsligen 

72, 95010 GAMMELSTAD. Tel 0920-511 05. 
DL2-suppJ.: Karl-Erik Björnfot, SM2CEV, Mjölk

udd sv. 237, 951 00 LU LEA. Tel. 0920-27288. 
DL3: Sven Jonsson, SM3BHT, Box 5008, B6024 

ALNO. Tel. 060-58 54 55, 170800. 
DL3-suppJ.: Osten Edholm, SM3BYJ, ProsI

vägen 26, B71 00 HARNOSAND. 
DL4 : Gunnar Eriksson, SM4GL, Box 12, 791 01 

FALUN 1. Tel. 023-11489, 17631. 
DL4-suppl.: Verner Horlvig Sörensen, SM4DTL, 
Inne rsvögen 20, 654 68 KARLSTAD. Tel. 054-
130638. 
DL5: Kurt Franze n, SM5TK, Box 13, 15013 

TROSA. Tel. 0156-12596. 
DL5-suppJ.: Donald Olofsson, SM5ACQ, 

Malmabergsgatan 79, 72335 VliSTERAS 
DL6 : Ingemar Jonsson, SM6CPO, Hagarnevä
gen 24, 45100 UDDEVALLA. Tel. 0522-13884. 
DL6-suppJ.: Carl-Gustaf Castmo, SM6EDH, 

Kandidatvägen 3, 52300 Ulricehamn. Tel. 
0321-12686. 

DL7 : Bengt Fröiander, SMlBNL, Tarsgalan l, 
27300 TOMELILLA. Te1.0417/121 OS. 

DL7-suppJ.: Nils-Eric Forsberg, SM7ACR, V. 
Hasselb. 22, 561 00 HUSKVARNA. 
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Funktionärer 
QSL: Uno Söder, SM5CPD, Advokatbacken 24, 

4 tr., 14556 NORSBORG. Tel. 0753-806 43. 
Kanslichef : Martin Höglund, SM5LN, Spannvå

gen 42/nb, 161 43 BROMMA. Tel. 082538 99. 
Tekn. sekr.: Olle Ekblom, SM0KV, Forshaga

gatan 28, 12348 FARSTA. Tel. 08-645810. 
IARU: Kjell Ström, SM6CPI, Meierigatan 

2-232, 41277 GOTEBORG. Tel. 031-40 2319. 
Intruder Watch: Sten Larsson, SM0MC, 

Sandelsgatan 25, 11533 STOCKHOLM. 
Tel. 08-67 88 20. 

Tester: Jan Hallenberg, SM0DJZ, Sleipner
gatan 64, 7 tr., 19500 MliRSTA. Tel. 0760-
17937. 

WASM I: Kiell Ed vardsso n, SM0CCE ,Hälle-
skåran 43, 12657 HliGERSTEN . 

WASM II: Karl OFriden, SM7ID, PI . 325, 01-
lövstrand, 26090 BASTAD. Tel. 0431-61661. 
Diplom: Ake M Sundvik, SM5BNX, Spelvägen 

3, 8 Ir., 14200 TRANGSUND. 
RTTY: Karl-Magnus Andersson, SM5BRQ, 

Skälsätravägen 28, 135 00 TYRESO. 
Räviakt : Leif Zettervall, SM5EZM, Stångiärns

gatan 139, 72473 VliSTERAS. Tel. bost. 021-
35 Il 65, arb. 021-10 61 60. 

VHF: Folke Råsvall, SM5AGM, Svinningehöi
den, 18020 AKERS RUNO. Tel. 0764-27638. 

Reciprokt: Klas-Göran Dahlberq! .$M5KG, 
Vårdkasevägen 14 B, 17561 JliRFliLLA 
Tel. 08-89 33 88. , 

Handikappsfrågor : ISM5WL-fondens ordf.1 
Berndt Thi seli, SM1AWD, Stenkyrka, 62033 
TI NGSTliDE. Tel. 0498-721 40. 

Störningsfrågor: Bo Jakobsson, SMSBML, Vil
lavägen 192, 137 00 VASTERHANINGE. 
Tel. 0750-24912. Arb . OS-2529 00/109. 

OTC: Klas Eriksson, SM5AQB, Svanvägen 6, 
611 00 NYKOPING. Tel. 0155-19316, Arb. 
0155-800 00. 

Utbildnings- och kursverksamhet : Bo Görans
son, SM0WA, Vikingavägen 52, 136 43 
HANDEN. Tel. os-m 59 83. Arb. 08-
7701 10. 

KOMMENTARER Till DE NYA 
BUllETINREGLERNA 

Bulletinverksamheten har under sena
re tid fått sådan omfattning att styrel
sen sett sig nödsakad att se över reg
lerna för denna verksamhet. Se sidan 
182. 

Dessutom beslöts med hänsyn till 
gällande bulletinlillslånd att endast två 
bulletiner får förekomma, en riksbulle
tin och en DX-bulletin . Således förelig
ger inget tillstånd för lokala bulletiner. 
Riksbulletinen skall läsas ordagrant och 
i sin helhet. För bulletinverksamheten 
enligt ovan får endast SK-SSA-anrops
signaler användas. Beslöts också att 
aktuella VHF- och DX-nyheter skall 
medtagas i riksbulletinen. 



SSA:s årsmöte 1974 
PROTOKOLL fört vid Föreningen Sveri

ges Sändareamatörers årsmöte på Vadste
na Klosters Gästhem i före detta nunnor
nas sommarmatsal i Vadstena söndagen 
den 31 mars 1974. 

§ 1. 
Hälsade föreningens ordförande SM50X 

de närvarande välkomna och förklarade 
årsmötesförhandlingarna öppnade. Till mö
tets ordförande valdes SM5FA. 

§ 2. 
Tillkännagavs den för mötet uppgjorda 

röstlängden . Närvarande var 98 röstberät
tigade medlemmar. Genom fullmakter var 
114 medlemmar representerade. Totala 
röstetalet uppgick således till 212. Röst
längden godkändes. Under mötets behand
ling av dagordningens punkt 15 tillkom 5 
röstberättigade medlemmar. 

§ 3. 
Till mötets sekreterare valdes SM0eWe. 

§ 4. 
Utsågs SM5BL och SM50V att jämte 

ordföranden justera mötets protokoll samt 
att tillika tjänstgöra som rösträknare un
der mötet. 

§ 5. 
Godkändes den till mötet i aTe nr 3 

1974 publicerade dagordningen. 

§ 6. 
Befanns mötet vara stadgeenligt utlyst i 

aTe nr 2 och 3 1974. 

Mötesordföranden SM5FA 
och sekreteraren SM"CWC. 
Foto: SM5EHV. 

§ 7. 
Godkändes styrelsens verksamhetsbe

rättelse för 1973 som publicerats i aTe nr 
3 1974. Godkändes även bokslutet för 1973 
som publicerats i aTe nr 3 1974. 

§ 8. 
Revisionsberättelsen upplästes av revi

sorn SM50V som granskat räkenskaperna 
och förvaltningen för föreningen och 
SM5WL:s minnesfond. Revisorn hade fun
nit protokoll och räkenskaper förda med 
ordning och noggrannhet. Revisionsberät
telsen i sin helhet biläggs årsmötesproto
koilet. Revisionsberättelsen godkändes av 
årsmötet. Revisorn föreslog i revisionsbe
rättelsen att den avgående styrelsen skul
le beviljas full ansvarsfrihet för 1973. 

§ 9. 
Arsmötet beviljades full och tacksam 

ansvarsfrihet för 1973 års förvaltning. 

§ 10. 
Redogjorde SM0BSO för resultatet från 

poströstningsvalet för ledamöter till styrel
se och revisor med suppleanter. Poströst
räknarnas protokoll biläggs årsmötespro
tokollet och framgår där rösternas fördel
ning. Följande blev omvalda, nyvalda re
spektive kvarstår, eftersom valet inte be
rörde DL och DL-suppleanter med udda 
siffror detta valår: 

(Styrelseförteckningen finns i funktions
rutan , och återges av utrymmesskäl ej här. 
Red.). 
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§ 11. 
Beslöts att välja tre ledamöter och två 

suppleanter för styrelsevalberedning, val
da blev : 
Styrelsevalberedningsledamöter : 
SM5DUS Anders Grahn (sammankallande) 
SM6UG Per-Ebbe Ankarvärn 
SM6CPI Kjell Ström 
Suppleanter: 
SM0DOJ Rolf Svensson 
SM41M Enar Jansson 

§ 12. 
Behandlades budgeten för 1974 som 

publicerats i OTC nr 3 1974. Budgeten 
godkändes av årsmötet. Diskuterades med
lemsavgiftens storlek för 1975. Styrelsen 
föreslog 70:- kronor. Styrelsens motive
ring till höjningen från nuvarande 50:- till 
70:- kronor var bland annat att prisnivån 
för varor och tjänster kraftigt stigit medan 
medlemsavgiften behållits oförändrad i fle
ra år samt att budgeten för 1974 innefattar 
ett underskott på 23.000:- kronor som 
kommer att få tillskjutas från våra spar
medel. SM5GA och SM6AEN föreslog en 
höjning till 75:- kronor för 1975 med hän
syn bland annat till att vi borde försöka 
avsätta pengar fram till 1979 för att då vara 
ekonomiskt rustade och kunna försvara 
våra amatörradioband vid region I mötet i 
Geneve. SM5CD och SM2CTF föreslog en 
höjning till 60:- kronor. Även SM5ACO 
föreslog en måttlig höjning, exempelvis till 
60:- kronor, och ansåg att vi borde för
söka öka inkomsterna på annat sätt än 
genom medlemsavgifter, till exempel ge
nom försäljningsdetaljen och genom större 
ansträngningar än hittills försöka få statli
ga bidrag. Arsmötet enades om at! rösta 
om de tre förslagen 75 :-, 70:- och 60 :
kronor. Vid den företagna röstningen be
gärdes votering av SM5CD och vid den 
företagna omröstningen fördelade sig rös
terna enligt följande: 

För 75 :- kronor - 18 röster varav 1 
fullmakts röst, 

för 70 :- kronor - 81 röster varav 39 
fullmaktsröster och 

för 60 :- kronor - 111 röster varav 78 
fullmaktsröster. 

Arsmötet fastställde således medlems
avgiften för 1975 till 60:- kronor. 

§ 13. 
Valdes två poströsträknare jämte en 

suppleant för poströsträkningar fram till 
årsmötet 1975 med kanslichefen som sam
mankallande : 
SM0BSO Kurt Rosenthal och 

172 

SM5CPD Uno Söder som posträknare samt 
SM5TC Arne Karlerus som suppleant. 

§ 14. 
Behandlades motion från SM5DOC an

gående användande av effekter som ligger 
över 500 w DC input. Motionen avslogs av 
årsmötet. 

§ 15. 
Behandlades motion från SM7DMG an

gående radiosändareamatörs möjlighet att 
installera antenner. Tekniske sekreteraren 
SM0KV redogjorde för den stencilerade 
information och handledning som kan er
hållas genom SSA och för ett antal fall i 
vilka SM0KV hjälpt vederbörande att för
handla med sina hyresvärdar med gott re
sultat. SM0KV påpekade att det hand
lingsprogram som föreslogs av motionären 
krävde relativt stora ekonomiska insatser 
för att bekosta bland annat juridisk exper
tis som knappast kunde klaras av förening
en med hänsyn till det budgeterande un
derskottet för 1974 och med hänsyn till det 
tidigare under mötet fattade beslutet till 
måttlig höjning av medlemsavgiften för 
1975 från 50:- till 60:- kronor. Motionen 
avslogs av årsmötet men beslöts att till 
protokollets § 210m verksamheten 1974 
notera en hemställan till styrelsen att den 
måtte så långt möjligt verka i motionens 
anda. 

§ 16. 
Behandlades motion från SM5DOC an

gående slopande av avgift för OSL för 
kontakter med SJ9WL. SM41M redogjorde 
för denna verksamhet och poängterade att 
bidragen är frivilliga. Även de som inte 
skickar in bidrag tillsammans med OSL får 
OSL men tidigast ett halvår senare. Mo
tionen avslogs av årsmötet. 

§ 17. 
Behandlades motion från SM5DOC an

gående förhandlingar för likartade bestäm
melser för antenninstallationer. SM0KV 
påtalade att det inte är möjligt att centralt 
förhandla med hyresvärdar i dessa frågor. 
Motionen avslogs av årsmötet men beslöts 
att till protokollets § 210m verksamheten 
1974 notera en hemställan till styrelsen att 
den måtte så långt möjligt verka i motio
nens anda. 

§ 18. 
Behandlades styrelsens förslag till änd

ringar i SSA :s stadgar av den 25 mars 
1973 som publicerats i OTC nr 10 1973 för 
yttranden från medlemmarna. Några Y tt-



randen hade inte kommit styrelsen tillhan
da. Efter begäran från SM2CTF på årsmö
tet diskuterades ändringar i § 12 och § 16. 
Arsmötet godkände styrelsens förslag med 
följande ändringar: 

Det näst sista stycket i § 12 enligt sty
relsens förslag ändras till: "Fyra styrelse
ledamöter varav minst en DL utgör styrel
sens verkställande utskott (VU) och skall 
behandla löpande ärenden samt fatta be
slut i föreningens anda." 

I § 16 punkt 4 enligt styrelsens förslag 
utgår hela stycket om begränsning av 
kandidatförslag från enskilda medlemmar. 
Stycket som utgår börjar med respektive 
slutar med: " På vallistan må utöver ... le
damoten gälla som beslut. " 

Uppdrogs dessutom åt sekreteraren att 
göra vissa redaktionella ändringar som 
framkom under mötets behandling av för
slaget. 

SM0CWC framförde styrelsens önske
mål att kunna tillämpa ändringsförslaget 
omgående med hänsyn till framförallt att 
årsmötet av praktiska skäl i samband med 
poströstningen bör senareläggas till april 
månad. Datum för motioner kan då sam
tidigt framflyttas från 1 januari till 1 feb
ruari. Arsmötet uttalade sitt godkännande 
till att ändringsförslaget börjar tillämpas 
omgående även om det inte äger giltighet 
enligt stadgarnas § 22 förrän efter beslut 
med minst 2/3 majoritet vid nästa årsmöte. 

§ 19. 
Behandlades styrelsens förslag till: 
a) Nya regler för SSA-OTC publicerade 

QTC nr 2 1974 och 
b) SSA-OTC-aktiviteter ävenledes publi

cerade i QTC nr 2 1974. 
De utredningar som styrelsens förslag 

baserar sig på har presenterats i QTC nr 
12 1973. SM4GL läste på mötet upp ett per 
telefon mottaget och nedtecknat yttrande 
från SM50K vari denne sade sig tala för 
riksföreningen SSA-OTC. SM4GL poängte
rade att han inte delade SM50K:s uppfatt
ning utan endast åtagit sig att läsa upp 
yttrandet inför årsmötet. Yttrandet talade 
emot styrelsens förslag och uppmanade 
årsmötet att avslå styrelsens förslag . En 
diskussion följde varefter årsmötet god
kände styrelsens förslag till " Nya regler 
för SSA-OTC" och "SSA-OTC-aktiviteter". 

§ 20. 
Beslöts att årsmötet 1975 skall förläggas 

i Stockholm och uppdrogs åt styrelsen att 
med hänsyn till SSA:s 50-årsjubileum 1975 
avgöra exakt var, av vem och hur årsmötet 

bör arrangeras. SM5FA framförde årsmö
tets tack till styrelsen och funktionärerna 
för verksamhetsåret 1973 och riktade ett 
speciellt tack ti II avgående styrelseleda
möter och funktionärer. SM5FA framförde 
också SSA :s och årsmötesdeltagarnas 
tack till Club SK5AJ med SM5DUS i spet
sen för det förnämligt genomförda års
mötesarrangemanget 1974 i Vadstena. 

§ 21 . 
Diskuterades verksamheten 1974 och 

anmäldes en rad ideer och förslag , bland 
andra medlemsvärvning i tävlingsform, fritt 
medlemskap för medlemmar över 65 år, 
anordna lotterier, satsa hårt på region I 
konferensen 1979 och verka för att svor
domar och liknande " nedskräpning" upp
hör på våra amatörradioband. 

Arsmötet hemställde att styrelsen måtte 
så långt möjligt verka i motionens anda 
vad gällde motionen från SM7DMG angå
ende radiosändareamatörs möjlighet att 
installera antenner och motionen från 
SM5DQC angående förhandlingar för lik
artade bestämmelser för antenninstallatio
ner. 

SM5FA tackade de närvarande för visat 
intresse, önskade den nya styrelsen och 
funktionärerna lycka till under arbetsåret 
1974 och förklarade årsmötet avslutat. 

HEDERSMEDLEMMAR, MINNES
JETONGER och HEDERSNALAR 

Styrelsen hade beslutat kalla heders
medlemmar samt att utdela minnes
jettonger och hedersnålar i samband med 
årsmötet. 

SM5FA Lennart Stockman kallades som 
SSA:s hedersmedlem nr 14 samt tilldela
des SSA :s minnesjetong och hedersnål 
för sina förtjänstfulla insatser under en 
lång rad år som skattmästare, revisorsupp
leant, vice ordförande och ordförande. 

SM4GL Gunnar Eriksson kallades som 
SSA :s hedersmedlem nr 15 samt tilldela
des SSA:s minnesjetong och hedersnål för 
sina förtjänstfulla insatser under en lång 
rad år som vice ordförande, ordförande 
och DL4. 

SM5LN Martin Höglund kallades som 
SSA:s hedersmedlem nr 16 samt tilldela
des SSA :s minnesjetong och hedersnål för 
sina förtjänstfulla insatser under en lång 
rad år som diplommanager, sekreterare, 
kassaförvaltare och kanslichef. 

SM5BZR Torbjörn Jansson tilldelades 
SSA:s hedersnål för sina förtjänstfulla in
satser under en lång rad år som rävjakts
Iedare. 
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SM5AA Lars Hallberg tilldelades SSA:s 
hedersnål för sina förtjänstfulla insatser 
under en lång rad år som DL0. 

SM6UG Per-Ebbe Ankarvärn tilldelades 
SSA :s hedersnål för sina förtjänstfulla in
satser under en lång rad år som DL6. 

Föreningens ordförande SM50X utdela
de nämnda utmärkelser före det lunch
uppehåll som gjordes under mötet. SM50X 
tackade på föreningens vägnar var och en 
för att de på ett utmärkt sätt tjänat för
eningen och dess syften. Arsmötesdelta
garna biföll med varma applåder. 

SM5LN och SM5BZR var tyvärr förhind
rade närvara vid högtidsceremonin men 
de hyllades inte desto mindre för det. På 
grund aven kraftig förkylning hade Martin 
för första gången på många år tvingats 
utebli från ett årsmöte. 

Vid protokollet 
Stig Johansson, SM0CWC 
Sekreterare 

Justeras : 

Lennart Stockman, SM5FA 
Ordförande 

Bror-Lars Fosselius, SM5BL 
Justeringsman 

Curt Holm, SM50V 
Justeringsman 

DL-valet 

Kring 
årsmötet 

Arsmötet i Vadstena får väl anses ha bli
vit en arrangörssucces. Den avstressande 
miljön i denna trivsamma stad vid Vättern 
bidrog givetvis till intrycket. Den miljön 
bidrog väl också till att mötet hölls på "ett 
högt plan". Man blir ju inte gärna aggres
siv i ett kloster! 

Vid röstsammanräkningen av de totalt SM5DUS/Anders, ej OTC-are. 
inkomna och godkända valsedlarna, 619 
st, fördelade sig rösterna sålunda: 

--~ 

Distrikt 

SM2 
SM4 
SM6 
SM0 

Insända 

74 
89 

186 
270 

DL 

SM2CYG 66 
SM4GL 83 

SM6CPO 178 
SM0CER 260 

Suppl. 

SM2CEV 72 
SM4DTL 71 
SM6EDH 182 

SM0JS 234 

Andra förslag 

SM41M 57 
SM6EDH som DL 1 

SM0FBH 172 

Till det gör sekreteraren SM0CWC en 
anmärkning till rösträknarnas protokoll: 

Genom att " Andra förslag " ej specifice
rats för SM4 och SM0 såsom DL eller/ 
respektive DL-suppleant, så har § 16 punkt 
6, näst sista stycket ej kunnat följas vid 
sammanräkningen. Det andra förslaget 
skulle ha stått som alternativ till DL eller 
DL-suppleant och endast räknats om det 
första alternativet strukits på valsedeln, 
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och därmed skulle inte sammanlagda rös
tetalet för valberedningens förslag och det 
andra förslaget kunnat överstiga det tota
la antalet avgivna och godkända förslag . 
Som framgår av ovanstående så ändras 
inte valutgången genom detta formella fel. 
Men naturligtvis skall vi se upp i fram
tiden så att poströstningen och samman
räkningen kan ske enligt stadgarna. 

SM0CWC 



Club SK5AJ - som består av tio hand
plockade amatörer - svarade tillsammans 
med DL5 för genomförandet. I sådana här 
sammanhang brukar det förekomma " ar
rangörsnervositet" där man är rädd för att 
allt ej skall vara "Winkelrecht" och det 
kan inverka på trivseln. Jag vill inte un
derkänna övriga inom Club SK5AJ som 
svarade för trivseln, men SM5DUS/Anders 
utstrålade just den trygghet och gästvän
lighet som man önskar finna - inte bara 
i ett kloster. 

Den valde mötesordföranden SM5FAI 
lennart bidrog till trivseln. Om honom har 
sagts att han har ett obegränsat tålamod 
i förening med klartänkthet. Lennart har 
förmågan att ta ned diskussionerna till den 
nivå de är värda, d v s' att den hobby 
som vi utövar rör sig om amatörradio där 
man t o m någon gång kan tillåta sig att 
gå litet vid sidan om vardagslivets byrå
krati. 

Vid diskussionen om stadgarna för Old 
Timers Club fördes diskussionen upp till 
de "himmelska höjderna" igen. 

När en människa blir gammal och inte 
längre får stimulans av sin verksamhet så 
går han in i en pensionärsförening. Be
träffande amatörradio så kan man emel
lertid finna stimulans i den "till sin ålders 
höst". Vi får inte se det som en prestation 
att ha blivit gamla och att ha haft vår licens 
i tjugo år. Bland oss finns det ju många 
ungdomar och de måste ju undra varför 
vi OTC:are tillmäter de tjugo åren så stor 
betydelse att det innebär schismer i för
eningen. 

I årsmötet deltog 98 fysiska personer. 
114 medlemmar var representerade genom 
fullmakter. 

Vid poströstningen godkändes 1070 rös
tande av 1303. Genom införandet av post
röstning ansågs att man gett medlemmar
na ute i landet fullgod insyn i föreningens 
verksamhet. 

När emellertid årsavgiften för 1975 skul
le bestämmas så var det fullmakterna som 
utgjorde "tungan på vågen". D v s de 114 
medlemmar som Inte hade tillfälle att lyss
na till anledningen till att styrelsen ansåg 
att årsavgiften måste höjas till 70 kr pr 
år för att styrelsens ambitioner om för
eningens verksamhet skulle kunna full
följas, fällde avgörandet. 

Samtliga motioner föll. Beträffande mo
tion 2 och 4 kan sägas att de föll där
för att " en juridisk prövning" av lagenlig
heten i att vägra antenntillstånd beräkna
des kosta föreningen mellan 10000 och 
20000 kronor. Sådant har föreningen inte 

råd med. Styrelsen kommer dock att agera 
i motionernas anda. 

En valkommitte är mycket viktig i en för
ening, kanske den viktigaste. Våra valkom
mitteers svagheter har väl varit att dess 
medlemmar spritts över hela landet. I dag, 
när huvudparten av styrelsemedlemmarna 
utgöres av distriktsledarna, som väljs över 
hela landet, anser jag att det var helt 
olyckligt att den nya valkommitten fått en 
landsomfattande spridning. Valkommittens 
uppgift är ju att finna verkställande funk
tionärer i Stockholm och sådana kan man 
näppeligen finna om man sitter i Kiruna 
eller Ystad, och får sig lämpliga namn ser
verade per telefon. 

Föreningen fick tre nya hedersmedlem
mar. Det var föreningens tidigare ordföran
de SM4GL/Gunnar och SM5FA/Lennart 

som på vår bild flankerar vår nuvarande 
ordförande SM50X/Einar. SM5LN/Martin, 
föreningens mångårige skattmästare och 
"allt i allo" fick också denna utmärkelse 
men var tyvärr sjuk och kunde inte delta i 
årsmötet, för första gången på kanske 20 
år. 

Föreningens hedersnål tilldelades, för
utom de nya hedersmedlemmarna, även de 
avgående distriktsledarna SM5AA/Lars och 
SM6UG/Per-Ebbe samt f d riksrävledaren 
SM5BZR/Tobias. 

SM3WB 
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Televerket svarar: 
I aTC 3/74 sidan 82 återgavs ett brev från SSA:s styrelse till Televerkets 

Centralförvaltning rörande teori proven för amatörcertifikat. Televerket har den 
22 mars svarat på denna skrivelse vilken återges i sin helhet. 

Beträffande teoriproven för amatörradio
certifikat 

Skrivelse från Föreningen Sveriges 
Sändareamatörer (SSA) 1974-01-27. 

Som svar på Er skrivelse i rubr. ärende 
får Teleskolan , som handläggare härav, 
lämna följande yttrande. 

De teoretiska prov, som avses i Er skri
velse, har nu i tre år använts vid prövning 
för erhållande av amatörradiocertifikat. Vi 
har för närvarande inga planer på att änd
ra på nuvarande system med flervals- och 
kortsvarsfrågor utan arbetar i stället med 
att få detta system än mer utbyggt genom 
att upprätta en allt större bank av frågor. 

Då Er skrivelse innehåller felaktiga på
ståenden och obefogad kritik av själva 
provsystemet, vill vi härmed försöka läm
na lite information om bakgrunden till sy
stemet och varför vi använder det. 

Det nuvarande provsystemet ersatte 
1971 ett äldre, som väsentligen innehöll 
s.k. essä-frågor och räkneuppgifter. Man 
skulle då svara genom att själv formulera 
en beskrivning eller redovisa en beräk
ningsgång. Systemet visade sig ha flera 
nackdelar och uppfyllde ej de nedan 
nämnda krav, som vi anser att man bör 
kunna ställa på prov av detta slag. Vid 
övergången till den nuvarande provtypen 
upplevde vi, att den fick ett mycket po
sitivt mottagande och den har enligt vår 
mening visat sig fungera på ett tillfreds
ställande sätt. 

De viktigaste krav som kan ställas på 
prov av detta slag - både från de som 
skall avlägga proven och från den som 
upprättar dem - anser vi vara följande: 
- att proven har lagom svårighetsgrad 

och är utslagsgivande 
att provens uppläggning och svårig
hetsgrad är kända för alla som önskar 
avlägga dem 
att olika prov kan bedömas på ett lik
värdigt och rättvist sätt 
att proven kan rättas med rimlig insats 
och inom rimlig tid 
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Erfarenhetsmässigt vet vi , att prov av 
den äldre typen med s.k. essä-frågor har 
svårt att möta de två sista kraven . Här 
finns bl.a. risk för subjektiv bedömning och 
försenad rättning p.g.a. tolkningssvårig
heter. Prov av typ flervals- och kortsvars
frågor har inte dessa nackdelar och det är 
fullt möjligt att göra dem lika utslagsgi
vande och att dessutom med detta system 
få en rättvisare och snabbare bedömning. 

Edra påståenden att " en påtaglig för
enkling av teoriproven har skett" och "den 
stora chansen att gissa sig till rätt svar" 
vill vi bemöta genom att framhålla, att det 
inte är provens innehåll som förenklats 
utan själva provförfarandet. Proven består 
av 20 olika frågor av mestadels flervalstyp 
med 4 olika alternativa svar, vilket ger ett 
otal svarskombinationer på varje prov. 
(approximativt 10 '2 ) . Dessutom består varje 
prov av ett antal slumpvis utvalda blad 
med olika frågor . Möjligheten att kombi
nera dessa blad på olika sätt är också 
mycket stor. Chansen att den prövande 
skall erhålla samma prov flera gånger är 
därför minimal. Tester, som gjorts vid Tele
skolan, har också visat att man genom att 
gissa endast kunnat uppnå ett medeltal 
av 10 poäng per prov. Gränsen för god
känt ligger som bekant vid uppnådda 25 
poäng för B-certifikat. 

Vi har tagit fram resultaten för dem som 
gjort sitt senaste omprov under januari
februari 1974 och deras poängtal har va
rierat på följande sätt: 
Prövande nr 1 : 18 - 27 - 31 poäng 

2 20 - 29 - 26 - 32 
3 29 - 32 
4 22 - 25 - 40 
5 27 - 28 - 36 
6 21 - 30 
726-40 
8 9 - 22 - 25 - 27 
9 13 - 22 

10 27 - 22 - 26 
Tendensen är inte några drastiska hopp 

från låga till höga poäng utan visar ett 
långsamt framåtskridande i takt med öka-



de kunskaper. 
Efter vad vi har fått vetskap om - bl.a. 

genom referat av styrelseprotokoll i OTC 
nr 12/ 1973 - förekommer det beklagligt
vis, att olika firmor utan vårt medgivande 
bedriver försäljning av direkta kopior av 
några av våra provblanketter. 

.• 1 syfte att bereda alla lika möjlighet till 
kan~edom om provens uppläggning och 
svånghetsgrad och samtidigt genom en 
" inlärning" av frågorna ge intresserade 
erforderliga kunskaper, har vi samman
ställt ett antal typexempel på frågornas 
utformning, vilka härmed bifogas. De kom
mer även att ingå i B:90, som är under 
omarbetning, men kan redan nu utan av
gift erhållas från Teleskolan. Det möter 
heller inget hinder från vår sida att - om 
intresse härför föreligger publicera 
dem i OTC. 

Slutligen uttrycker Ni den uppfattningen 
att sändaramatörernas kunskapsnivå hål
ler på att försämras och vill tydligen lasta 
det nuvarande provsystemet för detta. Vi 
anser att detta är orättvist och missvisan
de. Om en sådan försämring verkligen fö
religger - det finns ju både tekniska och 
inte minst trafikala synpunkter att beakta 
- bör man snarast söka finna de verkliga 
orsakerna och med gemensamma krafter 
()ch konstruktiva förslag försöka uppnå 
onskad utveckling inom amatörradioområ
det. 

Med vänlig hälsning. 
K-A Einarsson 

Bilagor: 

Exempel p,å provfrågornas utformning i 
elektncltetslara och radioteknik för A-, B
och T-certifikat. 

0:0 för C-certifikat. 
Exempel på provfrågornas utformning i 

Reglemente och föreskrifter. 

DUBBELNUMRET 6/7 AV aTC 

innehåller bl a: 

Televerkets provfrågor 
Transceiver för 2-mb 
Gammal bug blir som ny 
Nya medlemmar och signaler 

p g a vårtrötthet och "längtan till 
Italien" kommer tidningen omkring den 
25 juni. 

Reciprokt 
Klas G Dahlberg, SM5KG 
Vårdkasevägen 14 B 
175 61 JÄRFÄLLA 

Reciprocitetsavtal Sverige-Spanien 

Mellan " Sveriges Utomordentlige och 
Befullmäktigade Ambassadör etc., etc. , 
etc., Knut Bergström i Madrid" pch " Hans 
Excellens Utrikesminister Pedro Cortina 
Mauri etc. , etc., etc. Madrid" har utväxlats 
de handlingar som ger resp. lands sän
daramatörer möjlighet att utöva sin hob
by i Spanien och Sverige. Den näst sista 
handlingen i detta rätt långdragna ärende 
har följande lydelse : 

Till Kungl. Svenska Ambassaden i Spanien 
MADRID 

VERBALNOTE 

Utrikesministeriet har äran hänvisa till 
den noteväxling av dagens datum var
igenom ett avtal träffats mellan Spanien 
och Sverige för att möjliggöra för spanska 
och svenska radioamatörer att i Sverige 
respektive Spanien utöva sin hobby. 

.. Ministeriet önskar i detta sammanhang 
fasta Ambassadens uppmärksamhet vid 
tredje punkten i nyssnämnda noteväxling, 
särskilt uttrycket "på de villkor som må 
fastställas", som bör förstås på följande 
sätt. 
1. tillstånd att utöva radioamatörverksam

het i Spanien kan endast beviljas de 
svenskar som är bosatta i landet, var
vid detta villkor anses uppfyllt om sö
kanden vistats i Spanien under läng
re tid än tre månader eller om han är 
ägare till en bostad i landet ; 

2. från spansk sida anser man avtalet icke 
omfatta rörliga, liksom icke heller bär
bara stationer. 

Ministeriet väntar en bekräftelse från 
svensk sida att det ovan sagda tagits ad 
notam och begagnar tillfället att försäkra 
Ambassaden om sin utmärkta högaktning. 

Madrid den 16 mars 1974. 
Pedro Cortina Mauri 

Adressen till Spanska televerket dit hu-
gade licensspekulanter skall vända sig är : 

Direcci6n General de 
Correos y Telecommunicaci6n 
MADRID, Spanien. 

SM5KG 
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Handikappverksamheten 

- Nya horisonter 

Berndt ThiselI, SM1AWD 
Stenkyrka 
62033 TINGSTÄDE 

Minnesfonden 

har efter ansökan, fått 25.000 kronor från 
AII~änna Arvsfonden för inköp av 10 st 
transceivers och en del annan materiel för 
utlåning till handikappade. Härigenom har 
fonden fått officiellt erkännande och det 
har stor betydelse för vårt framtida arbete. 
Men detta goda tillskott täcker i alla fall 
inte behovet, varför våra medlemmar inte 
får förtröttas när det gäller att värva med
borgare i Morokulien eller på andra sätt 
stödja verksamheten. 

200 kronor 

har Hemse Rotaryklubb skänkt till fonden, 
för vilket vi tackar. 

På de blindas förening 

finns det en bibliotekarie som heter Kris
tina Larsson och som bl a sköter amatör
radiokurser på band. Fråga efter Kristina 
när ni, i sådana angelägenheter, ringer till 
DBF. 

I " De blindas veckoblad" och "Tekniskt 
magasin" - som utges på band av DBF 
- kommer inom kort en hel serie om ama
törradio, initierad av SM0CHO/Kjell. 

Nordvästra Skånes Radioamatörer 

har, som tidigare nämnts, lovat ordna aTC 
på band till synskadade SSA-medlemmar. 
Genom välvilligt tillmötesgående av bl a 
herrar L. Karsbrink och C. Törner vid 
AGFA-GEVAERT finns det i dag 60 st C 
90-kasetter som står till vårt förfogande. 

Minnesfondens budget 

för 1974 har presenterats SSA:s styrelse. 
Utöver de 25.000 kronor som vi får från 
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'.- " SM5WL 
Hans Eliaesons Minneslond 

Allmänna arvsfonden har vi räknat med 
att få in 23.000 kronor. De pengarna skall 
användas till att låna ut tre kompletta 
transceivers för tillsammans 8000 kronor. 
En byggsats till d:o till 1900 kronor. M?t
tagare, nycklar, antenner och audlo
avstämningsenheter för 2000 kronor. Res
ten hänför sig till fria medlemskap i SSA, 
färdigställande av diabildserier om handi
kappverksamheten, nya borgarbrev, kon
tantbidrag, diverse trycksaker och c :a en 
tusenlapp till resor, porto och telefon samt 
diverse småutgifter. Vår budget slutar på 
att vi har en reserv på 3450 kronor när vi 
börjar 1975. 

HJÄLP DINA HANDIKAPPADE 
V.ÄNNER. 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 bor
garbrevet. 

Inbetalningar bör ske till SM5WL's 
minnesfond postgiro 71 9088-7 Enske
de, med angivande av nummer på ev. 
redan innehaft borgarbrev. 



IAItU 
Region I 

THE INTERNATIONAL AMATEUR-RADIO-UNION 

DDR NY MEDLEM 

Radioklub der Deutschen Demokrati
schen Republik (RC DDR) har ansökt om 
medlemskap i IARU. Klubben represente
rar radioamatörerna i DDR och har 6.594 
medlemmar, varav 1.567 är licensierade att 
sända från antingen privat eller klubb
station. 

Ordförande i RC DDR är Herbert Götze, 
DM2HGO, vice ordförande Heinz Rei
chardt, DM2CRE, och Karl Andrae, 
DM2ADO, samt sekreterare Dieter Som-
mer, DM2BAO. . 

ITU 

Internationella Teleunionens beslutande 
konferens hölls under tiden 14 september 
-25 oktober 1973 i Malaga-Torremolinos. 

Den nya internationella telekonventionen 
signerades av representanter för 132 med
lemsnationer. 

Mohammed Mili, Tunisien, omvaldes som 
generalsekreterare i ITU och Richard E 
Buller, Australien, som vice generalsekre
terare. 

Sverige valdes att ingå i ITU :s admini
strativa råd som ett av 36 medlemsländer. 

IARC 

Omedelbart efter det rådgivande ITU
organet CCIR:s trettonde plenarmöte äger 
ett möte arrangerat av the International 
Amateur Radio Club rum iGeneve 27-28 
juli i år. Mottot för träffen blir "CCIR-stu
dierna och radioamatören" och leds aven 
teknisk panel, som utgår från detta, i 
ITU :s högkvartersbyggnad, 2 rue de Va
rembe, Geneve. 

Adressen till IARC är: Box 6, 1211 Ge
neve 20, Schweiz. 

ITALIEN 

Närmare 60 europeiska amatörer ut
nyttjade den nya möjligheten att få till
fällig licens i Italien under förra året. 

Nya prefix i Italien är IW och II: 

KJELL W. STRöM 
SM6CPI 
Mejerigatan 2-232 
S-41277 GÖTEBORG 

IW betecknar stationer med teknisk li
cens, som får använda högst 10 W till
förd effekt på frekvenser över 144 MHz. 

II används för speciella och minnessta
tioner. Den enda sådana f n är 114FGM i 
Marconis Villa Griffone. 

STORBRITANNIEN 

Tillfälliga licenser för utlänningar i Stor
britannien gäller numera för sex månader 
istället för tre . 

USA 

Hudson Amateur Radio Council inbjuder 
till årets ARRL-nationalförsamling på Wal
dorf Astoria hotell 19-21 juli. Mottot för 
mötet är "Internationell vänskap genom 
amatörradio". I vanlig ordning omges na
tionalförsamlingen av ett otal olika ar
rangemang som täcker det mesta av ama
törradioverksamheten . 

Information kan fås från SM6CPI eller 
direkt från : ARRL Convention, 303 Tenafly 
Road, Englewood New Jersey 07631, USA. 

JUGOSLAVIEN 

I Jugoslavien arrangeras en amatörträff 
i Fazana nära Pula 12-14 juli 1974. Bland 
aktiviteterna märks en rad tävlingar, bl a 
jugoslaviska mästerskap i rävjakt. 

Amatörer från hela världen inbjuds att 
närvara. Fazana ligger på adriatiska kus
ten , två timmars bilresa från Trieste. 

SM6CPI 

19-20 

oktober 

1974 

SM4BMX 
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AMSAT 

OSCAR-7 

Fortsättning på artikel i aTC 3/74 

Arbetsmoder 

OSCAR 7 har fyra automatiska opera
tionstillstånd (moder) . 

- Mod A 2/10-meters repeatern samt te
lemetrisändaren på 29,50 MHz. 

- Mod B 432/144 MHz repeatern i hög
effektläge samt telemetrisändaren på 
145,980 MHz. 

- Mod C 432/144 MHz repeatern i låg
effektläge samt telemetrisändaren på 
145,980 MHz. 

- Mod D Laddningsmod. 
Samtliga moder kan styras av komman

do från jorden. I mod D kan någon av 
spårsändarna på 435,1 eller 2304 MHz be
ordras till , men ingen av repeatrarna. 
Spårsändaren på 435,1 MHz kan vara till
slagen även i mod A medan 2307 MHz
sändaren kan vara tillslagen i samtliga mo
der. 

Satelliten kommer normalt att alternera 
mellan mod A och B. En intern klocka 
switchar mellan de två moderna var 24:e 
timma. Klockan kan ställas på mark kom
mando så att omkopplingen sker vid sam
ma tidpunkt varje dag. 

Batteriladdningsregulatorn övervakar 
batteri laddningen och skulle laddningen 
sjunka under 40 % av fulla laddningsvär
det switch ar mod C in klockan "resets" 
så att mod C bibehålles i 24 timmar. Har 
batteri laddningen efter 24 timmar antagit 
värden över 40 % görs omkoppling till 
mod B och därefter sker omkopplingen på 
normalt sätt igen. Skulle batterikapaciteten 
minska till under 70 % av fullvärdet 
schwitchas mod D in och klockan resets. 
Spårsändaren på 435,1 eller 2304 MHz kan 
slås till på kommando för att tillåta mot
tagning av telemetri. Mod C och D är re
servmoder och skall normalt inte behöva 
användas. Samtliga repeatrar kan manöv
reras på kommando ifall det automatiska 
kontrollsystemet fallerar. 
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Lennart Arndtsson, SM5CJF 
Rågvägen 12, 
19060 BALSTA 

Bandata 

Man strävar efter att ge OSCAR 7 en 
liknande bana som OSCAR 6 d v s sol
synkron och med samma inklination och 
omloppstid . Likaså avser man att placera 
satelliten ett halvt varv före (eller efter) 
OSCAR 6. För närvarande kommer OSCAR 
6 fem minuter tidigare men på samma 
plats varannan dag. Om allt går efter be
räkningarna skall OSCAR 6 komma 2'h 
minut tidigare än vad OSCAR 6 gjorde da
gen före. Det är således möjligt att exem
pelvis i stället för tre användbara kvälls
passager, med nästan två timmar emel
lan, fem eller sex passager erhållas med 
sextio minuters mellanrum. (Under förut
sättning att OSCAR 6 är tillslagen förstås) . 
Bandata kommer att meddelas på normalt 
sätt (ARRL bulletiner) . 

Erforderlig markutrustning 

- 2- till 10-meters repeatern 

Samma utrustning som för OSCAR 6 
d v s en känslig mottagare, eventuellt med 
preselektor och en bra 10-m antenn. Ef
tersom satellitens antenn är linjärt polari
serad är en cirkulärt polariserad antenn 
att föredra. En linjärt polariserad antenn 
ger ganska mycket fading . På sändar
sidan bör inte mer än 80-100 W ERP an
vändas. Bäst är att använda hög uteffekt 
och en rundstrålande antenn. 

- 432 till 144 MHz repeatern 

En normal 2-m mottagare med en enkel 
antenn räcker. Satellitens antenn är cirku
lärt polariserad varför en linjärt polarise
rad antenn borde vara bäst. Det kan i så 
fall vara samma antenn som för 2 till 10-m 
trafiken. 

- 435,1 MHz spårsändare 

Bra signalstyrka erhölls från motsvaran-



de sändare i OSCAR 6. En normal konver
ter erfordras och är antennen cirkulärt 
polariserad skall det vara åt vänster på 
norra halvklotet. Dopplerskiftet är av stor
leksordningen ± 10 kHz. 

- Spårsändaren på 2304 MHz 

Om man har en fyra fots parabolantenn 
och en 6 dB konverter kan man göra föl
jande beräkning : 

Uteffekt (100 mW) 
Förluster satellit-jord 
(2000 miles) 
Alltså signal vid antennen 
Antennförstärkning (4 fot) 
Signaleffekt vid konverternas 
ingång 
Bruseffekt vid 500 Hz band
bredd, 6 dB brustal 
Alltså mottaget signal/brus-

+ 20 dBm 

-170 dB 
- 150 dBm 
+ 27 dB 

- 129 dBm 

- 141 dBm 

förhållande + 12 dB 
Dopplerskiftet blir ca ± 55 kHz vid en 

passage rakt över. 3-dB gränserna för en 
fyra fots parabol är ca 7,50 så följningen 
blir nog rätt trickig . 

Lämplig konverter har beskrivits i Ham 
Radio mars 1972. 

- Teletype telemetridata 

På grund av dopplereffekten rekom
menderas en terminalenhet med faslås
ning (exempelvis SARTG NEWS nr 10), 
men försök över OSCAR 6 har visat att 
även konventionella TU :n fungerar bra. 
Referenser : 
OST februari 1974. 
VHF Communications 1/74. 
OTC 3/74.. 

Den trolösa 
S-metern 
Liten utläggning om signaI

rapportens trovärdighet 

Rapporten S9+80 dB tillhör väl dess
bättre inte vanligheterna, men kan dock 
höras på banden ibland, vanligtvis på 80 
m. Det är väl inget orimligt i detta om sta
tionerna ligger på stenkasts avstånd från 
varandra, men desto mer anmärkningsvärt 
då det kan röra sig om avstånd på 20-30 
mil. 

Låt oss alltså se på vad S9+80 dB 
egentligen innebär; S9 är definitionsmäs
sigt 100 ~lV emk d v s 50 fl.V klämspän
ning över antenningången, + 80 dB = 
10000 gånger 50 fl.V = 0.5 V över 50 ohm 
(mottagarens ingångsimpedans). Låt oss 
vidare anta att motstationen kör med 200 
W uteffekt, detta betyder 100 V över 50 
ohm ; alltså dämpas signalen från sända
ren 100/0.5 = 200 ggr = 46 dB. Är nu 
detta möjligt? Ja, men knappast troligt. 
Låt oss i stället se vårt "mätinstrument": 
S-metern, av många använd som om den 
var ett högklassigt, välkalibrerat labora
torieinstrument. 

Detta instrument kan inte visa annat än 
vad mottagaren där det sitter tillåter. Om 
vi då antar att det handlar om en modern 
SSB-transceiver så har en sådan oftast en 
AGC som är fördröjd, d v s de första 20 
dB som signalen ökar över känslighets
gränsen bildas ingen AGC-spänning. Då 
S-metern känner av AGC-spänningen kan 
följaktligen inte denna göra något utslag. 

Om vi så antar att vår mottagare/trans
ceiver har en känslighet av 0.5 fl.V för 12 
dB SINAD betyder det att S-metern inte 
börjar röra sig förrän vid 5 fl.V emk. Där
av följer att för att uppnå S9 måste ökas 
från dessa 5 fl.V till 100 fl.V = 20 ggr = 
26 dB. Inom detta område skall nu 9 S
enheter in vilket ger: 26/9 = 3 dB per 
S-enhet vilket är bara hälften av vad som 
menas med en S-enhet. Samma discre
pans mellan avläst och verkligt värde finns 
också ofta över S 9 varför den rapport vi 
nämnde i början: S9 + 80 dB krymper till 
S9 + 40 dB vilket är 40 dB troligare. 

Nu skall dock i rättvisans namn dock 
sägas att alla moderna utrustningar inte 
är så här " vilda", t ex Drake R4B kan, 
efter div. lab-trimningar, fås att visa S9= 
100 fl.V emk och en S-enhet=5 dB och 
+20 dB= +20 dB. 

En annan möjlighet är naturligtvis at! 
motstationen kör med förhöjd uteffekt, låt 
oss anta +40 dB över de antagna 200 W. 
Detta ger oss 10000 ggr 200 = 2 Mega
watt! Något som inte bara borde sätta 
sina spår i vederbörandes el räkning utan 
också syns kräva en egen ledning direkt 
från Harsprånget eller motsvarande. 

Sens Moral: Använd inte S-metern som 
om den var en arkivnormal ; läs inte av 
absolutvärden utan försök skaffa dig en 
uppfattning om vad just din S-meter vi
sar och hur mycket en av "dina" S-enhe
ter är. 

SMSBML 
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SSA:s bulletinverksamhet 
Regler antagna vid styrelsemöte 1974-03-30 

1. Definition. 
SSA-bulletinen är ett av föreningen re
digerat och utgivet informationsorgan 
avsett att via föreningens bulletinstatio
ner meddela nyheter om amatörradio. 

2. A II m ä n t. 
Bulletinsändningarna står i en särställ
ning (specialtillstånd för föreningen 
Sveriges Sändareamatörer) när det gäl
ler amatörradio. Det är därför mycket 
viktigt att utfärdade regler för bulletin
verksamheten efterföljes. 

3. O r g a n i s a t i o n. 
I bulletinverksamheten ingår: 

Administrativt ansvarig funktionär 
(bulletinfunktionär) . 
Chefredaktör tillika ansvarig utgivare 
för riksbulletin resp. DX-bulletin . 
Ansvariga bulletinoperatörer (chefs
operatörer). 

Styrelsen utser funktionär och redak
tör. Vederbörande DL utser ansvarig 
bulletinoperatör för resp. bulletinsta
tion. 

4. A n s var. 
4.1 SSAs ordförande har det yttersta 

ansvaret för föreningens bulletin
verksamhet. Det är styrelsen som 
efter prövning utfärdar klartecken 
för bulletinsändningar och SK-SSA 
signal. Varje ansökan härom till
ställes styrelsen skriftligt via resp. 
DL. 

4.2 Direkt inför styrelsen ansvarar de 
i punkt 3 omnämnda funktionärs
och redaktörsposterna. 

4.3 Varje DL är ansvarig inför styrel
sen för skötseln av de i hans di
strikt verksamma SK-SSA signaler
na. 

4.4 Varje chefsoperatör skall inneha 
gällande amatörradiotillstånd av 
klass A och är ansvarig inför DL 
för alla meddelanden, som utöver 
bulletinen vidarebefordras över 
resp. bulletinstation. 

4.5 Varje bulletinoperatör har rätt att 
bedöma om sådan sändning som 
nämns i punkt 4.4 skall utföras. 
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5. R u t i n e r. 
5.1 Varje chefsoperatör uppgör och in

sänder vid årsskiftet en årsrapport 
till bulletinfunktionären. Rapporten 
skall innehålla statistiskt underlag 
och andra fakta av betydelse för 
den fortsatta verksamheten . 

5.2 Bulletinfunktionären sammanstäl-
ler årligen en rapport om bulletin
verksamheten f.v.b. till styrelsen . 

6. R e d a k t i o n e I I b e h a n d I i n g. 

6.1 Allt skriftligt bulletinmaterial under
ställes i första mån redaktionell be
handling och samtidigt kopia till
ställes styrelsen och bulletinstatio
nerna (med undantag för DX-bulle
tinen) . Styrelsen äger rätt att ev. 
slutgiltigt forma texten . 

6.2 Innehållet i föreningens bulletin
sändningar får ej vara av för
eningspolitisk karaktär. Exempel på 
sådant är: "Syftar till att samla full
makter till SSAs årsmöte eller di
striktsmöte. Utgörs av propaganda 
som vänder sig mot SSA, SSAs 
styrelse och medarbetare, enskild 
amatör eller grupp av amatörer, 
klubb och distrikt. Innebär nomine
ring av kandidater till val av olika 
slag inom SSA, lokalklubbarna 
eller annan organisation." 

6.3 Innehållet i varje bulletin bör redi
geras så, att textmängden ej över
stiger 15-20 minuter i normal upp
läsningstakt. Undantag ges för re
sultatlistor, satellittidtabeller o. 
likn., som bör uppläsas för sig , var
vid bulletintexten delas i två avdel
ningar med var sin trafikprocedur. 

6.4 All SSA-information på riks- och 
distriktsplanet bör beredas plats i 
början på bulletinen. 

6.5 Ev. utländska uttryck översättes 
där så är möjligt. 

6.6 Varje notis i bulletinen skall ha re
ferens till upphovsman. 

6.7 Strykningar eller ändringar i redi
gerad bulletintext får ej förekomma 
utan redaktörens eller styrelsens 
medgivande. 



7. Ö v r i g t. 
7.1 Val av frekvens och tid för bulle

tinsändningar eller ändringar där
av sker i samråd mellan resp. DL 
och bulletinfunktionären. Uppgifter
na skall därefter tillkännages i QTC 
av bulletinfunktionären. 

7.2 Varje DL skall hålla bulletinfunk
tionär och bulletinredaktör för riks
bulletinen underrättad om sina 
chefsoperatörers namn, anropssig
nal och adress. 

8. I n s t r u k t i o n f ö r b u I I e t i n
o p e r a t ö r e r. 
1. Varje bulletinoperatör skall äga kän

nedom om reglerna för SSAs bulle
tinverksamhet. 

2. Innan Du läser upp bulletinen för 
lyssnarna läs igenom den och gör 
Dig förtrogen med innehållet. 

3. Gör stationen klar minst tio minu
ter innan utsatt tid för bulletinsänd
ning. Anmäl Din närvaro på bulle
tinfrekvensen med SK-SSA signal. 
För KV-stationer: Var beredd på 
bulletinredaktörens uppdykande för 
en ev. extra bulletinpunkt. Korta 
sändningar under denna t id (för 
t.ex. hörbarhetsprov) och vid SS B-

trafik Använd om möjligt VOX-kon
troll så red. kan bryta. 

4. Låt de som ropar upp för QTC vän
ta tills efter bulletinsändningen ty 

5. Passa tiden! Kontrollera med fröken 
Ur så att Du börjar på utsatt tid. 

6. Uppläsning : Bulletintexten skall lä
sas ordagrant och i sin helhet. Inga 
personliga kommentarer! Bulletinre
daktören är ansvarig för innehållet! 

7. Har alla uppfattat utsändningen? 
Efter uppläsningen kontrollerar Du 
om någon vill ha något repeterat. 
Lyssna även efter svaga telefoni
och telegrafsignaler. 

8. QTC. Ropa upp den station som ha
de QTC och låt honom själv läsa 
upp sitt meddelande och sedan ev. 
repetera omfrågningar. På så sätt 
blir Du helt fri från ansvar för det 
meddelande denna station sänder 
och Du behöver ej skriva ner det. 
Dessa stationer skall påverkas att 
sända sitt material via bulletinredak
tionen . 

9. Incheckning. "Tack för bullen" och 
hörbarhetsrapporter : Vanlig trafik
rutin tillämpas. Glöm ej loggföringen 
och notera om man vill ha SK-SSA 
QSL. 

SSA BULLETINVERKSAMHET1) 
Riksbulletinen, endast söndagar2) 

Bulletin-

I 
QTH 

I 
QRG I Kl. I Chefs- ISändn·1 Anm. station SNT operatör klass 

SK7SSA Kalmar 145,8 MHz 0830 SM7CRW FM Via SK7FL 
SK0SSA Stockholm 144,4 MHz 0900 SM5AGM SSB 
SK2SSA Boden 3675 kHz 0900 SM2BZU SSB 
SK3SSA Sundsvall 3700 kHz 0900 SM3CWE SSB 
SK6SSA Ulricehamn 3750 kHz 0900 SM6EDH SSB 
SK3SSA Gävle 3590 kHz 0930 SM3AVQ RTTY 
SK6SSA Göteborg 144,3 MHz 0930 SM6EUP SSB 
SK7SSA Karlskrona 3630 kHz 0930 SM7QY SSB 
SK0SSA Stockholm 3650 kHz 1000 SM0CXM SSB 
SK7SSA Malmö 145,8 MHz 1000 SM7BJ FM Via SK7EZ 
SK0SSA Stockholm 145,8 MHz 1030 SM0EPX FM Via SK0DZ 
SK1SSA Visby 145,7 MHz 2000 SM1CIO FM 

I 

13650 kHz 11500 1 SM5CBN 1 SSB 1 

DX-bulletinen 3 

SK5SSA I Skänninge Endast lörd. 

1) Bulletinfunktionär: SM5TK, Box 13, 15013 Trosa 
2) Riksbulletinen : SSA-Bulletinen, Box 199, 451 01 Uddevalla 1. Chefred. SM6CPO 
3) DX Bulletinen: Red. SM5CBN, Lennart Hillar, Hassia, 59600 Skänninge. 
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En Old Timer kommer tillbaka 

Erik - Tekniskt magasin - Bergsten vid " Sveriges Bästa Radio" i Göte
borg har tubbats att berätta om hur han pånyttföddes som amatör efter många 
års uppehåll. Innan Erik blev (förlåt) " nationell kändis" så var han mest känd 
som den "vilde jägarn" som med en motorcykel modell större , spred undran 
och skräck bland allmogen på småländska höglandet eller längs Dalälven. 
Erik har på bilden gränslat ett dylikt fordon då hans kärlek till dylika sitter i. 
Det finns utan tvivel en viss EMK (elektromotorisk kraft) i det han företar sig. 

Det säkraste sättet att få vad man önskar 
på en födelsedag, är att ge sig det själv. 
När jag förra året passerade halvseklet 
tyckte jag att det var på tiden att ge mig 
en SB-102:a. Dessförinnan hade jag många 
gånger suttit uppe på vinden och betraktat 
lådorna med hamprylar. Rör, rör i massor, 
surplus från de gyllene åren efter andra 
världskriget, gamla chassin , grejor från en 
epok som verkade vara slut. Dessutom 
hade jag högst dimmiga begrepp om det 
här med Josepsons tunneleffekter, om 
FETAR och MOS och den revolution som 
ägt rum sedan jag blev ORT i mitten av 
femtiotalet. 

Det föreföll alltså logiskt att köpa helt 
nytt, men helst i byggsats. Kärleken till 
lödkolven har aldrig svalnat. Det skulle bli 
förbaskat roligt att försöka få en modern 
transceiver att fungera. 

Jag smög litet i smyg häromåret och 
studerade - UG som likt sagans wizzard 
svarade för att Egon Kjerrmans SB-102 
blev fullbordad i den lilla förtjusande TV
serien i fjol. Jag studerade handboken till 
transeeivers mycket noggrant. Jo då, det 
skulle nog gå, om man var pinsamt nog
grann. Fastän nog är det ett äventyr att 
ge sig på så pass komplicerade grejor, när 
man de facto inte har direkt vana från 
serviceverkstad och dessutom varit ifrån 
det hantverksmässiga så lång tid . 

Kartongerna anlände, fyllda av små loc
kande bruna påsar. Det tog mig 14 dagar 
att bara sortera upp grejorna och kolla av 
i listan. Då saknades en liten konding på 
24 piff, medan Heathkit hade varit älsk
värda nog att ge mig tre lagerbrickor för 
mycket. 

Jobbet tog 9 månader. Man får ju inte 
försumma sin borgerliga gärning. Sent på 
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-WB. 

"Amatörens baksida". 

kvällarna när familjen somnat och sam
vetet var rent , smög man sig ner i det för 
ändamålet inredda shacket - där en av
balkning gjorts i ett av hobbyrummen. Till 
att börja med visade det sig, att de gam
la lödkolvarna fick hängas undan. Det 
skulle vara betydligt finare spetsar och där 
har Stiron verkligen fört utvecklingen fram
åt med nya fina kolvar och värmeuppta
gande stöd. Dessutom började gubben bli 
gammal. Inget tvivel om det. Jag hade inte 
möjlighet att fokusera ögonen inför de 
mindre prylarna när konstruktionen bör-



jade ta form i chassiet. Nästa investering 
blev därför en förstorande bordslampa av 
typ LUXO. Det gick bara inte att försöka 
löda inne i en skog av kablar med en ur
makarelupp krampaktigt hoptryckt i ögat. 
Det slutade med att jag tappade luppen i 
koaxskogen samtidigt som jag brände mig 
i näsan med lödkolven. 

Och hur skulle man försöka löda fast 
prylar i tryckta circuit boards när man inte 
var skapt som en bläckfisk? Det blev allt
så till att skaffa ett nytt skruvstycke. Ett 
sånt där grönt med en spak nertill, som 
man kan ställa så den ser ut som en nyfi
ken gröngöling. 

Men inte heller verktygen räckte till. Alla 
gamla tänger och skruvmejslar fick läggas 
åt sidan. Från Lindhs i Eskilstuna inför
skaffades ett set av de nya MICROtänger
na. En amerikansk god vän som gästade 
oss, fick syn på dessa tänger och föll helt 
i trance. Nu hör till saken att han har ett 
stort företag i Chicago som svarar för den 
tekniska servicen av all elektronisk appa
ratur på stadens sjukhus. Lindhs i Eskils
tuna fick en bra order genom besöket ne
re i mitt enkla shack ... 

Ett av de största ögonblick inföll , när 
jag vände till sida 100 i den i och för sig 
enastående bruksanvisningen från Benton 
Harbor. Nu skulle det vara dags att göra 
den första trimningen. Få se om bygget 
skulle klara "rök- och sotprovet" . För sä
kerhets skull hade jag inköpt en extra ask 
proppar, hade utrustat mig med en fick
lampa så jag hittade proppdosan samt var
nat familjen att t ex spisen kunde komma 
att kopplas av. 

Men det enastående hände att ingenting 
hände. Allt stämde. Alla små strömmar ki
lade till sina ledningar. Alla koaxer hade 
hittat hem, hur märkligt det än föreföll . 

Nu strömmade elektricitet genom ska
pelsen men för att kunna fortsätta som fa
miljeförsörjare tog jag på mig ett par 
gummigaloscher och dito gynekologgummi
handskar. Försiktigt provades heterodyno
scillatorn kristall krets för kristallkrets och 
rörvoltmetern rapporterade gott hälso
tillstånd ända tills vi kom till 29 MHz-kret
sen. Då blev det tomt och tyst. Ingenting 
svängde, ingenting levde. 

Jag visste om att just den här kristal
len hade spökat för andra byggare, så när 
jag hade vägarna upp till Stockholm så 
bad jag vännen -RK som bygger sådana 
här apparater med förbundna ögon och 
är riktigt utrustad med oscilloskop att ta 
sig en titt på bygget. 

En YL kom 
luften • 

I 

Det skulle vara trevligt om det gick 
att ordna en YL-spalt i OTC. Vi har 
ungefär 60 YL-amatprer i SM. Vid ett 
OSO med SM5FFP/ Britt bad jag hen
ne berätta hur det gick till att hon blev 
sändaramatör. Andra kvinnliga amatö
rer är välkomna med motsvarande 
självbekännelser som i sin tur kanske 
kan locka någon YL eller XYL att bli 
amatör. -WB. 

Då jag skulle välja yrke för ett antal år 
sedan, sökte jag efter den kortaste ut
bildningen - och det var radiotelegrafist
kurserna. 

Ombord på MIV Finland, SJ MA, sommaren 
1972. 

Fyra dagar senare kom domen. En kall
lödning på mitt minuskonto. Tre kallöd
ningar på Heathkits minuskonto plus en 
spole som var lindad 3 varv för mycket av 
fabrikanten. Hep! 

Eder Erik SM6DGR (ex-MU) 
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Välkommen hem Harry! 
Vid sekelskiftet utvandrade Harry J. 

Wahlberg till USA bland så många andra 
svenskar som "fann stugan för trång". 
Han lyckades etablera sig som byggmäs
tare och han är numera pensionerad. Han 
kom av någon anledning att fascineras av 
vår utomordentliga hobby - amatörradio 
- och bilden vi visar är alltså W9RZZ i 
Maywood, Illinois. Han kom i luften för 
precis 20 år sedan och nu kör han med 
Viking Ranger och HRO 50T. 

Det var ju rätt naturligt att han sökte 
kontakt med hemlandet och den 4 mars 
1957 inleddes en ofta återkommande kon-
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Jag tror att jag är en "vy YL" för jag 
var okunnig och ointresserad av allt vad 
teknik hette. Mina tekniska kunskaper in
skränkte sig till startknappen på en ra
dio, TV, strykjärn eller bordslampa. På 
gnistkursen väcktes emellertid intresset 
för radio mer .och mer och jag tyckte det 
var roligt, fast jag inte fattade allt för 
mycket av det vi måste lära oss. CW var 
roligt fastän det pep i både dusch och 
kudde, då vi var som mest på alerten. För 
att lära mig tekniken lärde jag mig sta
tionerna utantill. För övrigt var det ren tur 
att vår radioteknikiärare överlevde mina 
laborationsövningar. Hi. 

Hösten 1970 kom och med den ett 11-
klass gnistcert. nr 4422. Jag hade lyckats 
och bakom mig hade jag en mycket trev
lig skoltid. Vi var 200 OM:s och mindre än 
10 YL :s. 
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takt med SM5CO/Alex i Stockholm. Många 
andra SM-amatörer kom in i QSO :na, men 
med Alex blev det regelbundna sked 
som, när detta skrevs, uppgått till 956 
QSO:n. Harry sa : "När vi nått 1000 QSO:n 
då reser jag hem till Sverige och besö
ker Dej. mina andra radiovänner och mina 
släktingar." Trots ev dåliga conds och an
nat så blir det nog 1000 QSO:n med Alex, 
men så bunden av det magiska 1000-talet 
är inte Harry, utan även den svenska som
maren utgör en lockelse för honom. Hur 
som helst så reser han den 30 maj från 
Maywood och han ämnar stanna till den 
15 juli för att få tillfälle till att träffa många 
av sina amatörvänner. 

Många svenska amatörer har under 
årens lopp besökt Harry i hans gästfria 
hem. De svenska sked :en har utökats 
även "over there" . Förutom Harry ligger 
ofta "på frekvensen " W9ADN/Owen, 
WB9FLZ/ Bill, WB9HUZ/ Hank med flera. 
Och på den här sidan checkar ofta SM5RY 
och SM5WJ in. Just nu befinner sig 
SM5RY i Chicago, och när han reser hem 
så återvänder han med Harry - som näs
ta gång han fyller år blir 83. 

Välkommen hem önskar Dina Sverige
vänner. 

Tack Du SM3:a för det första intressan
ta studiebesöket i ditt shack. Och tack ni 
SM6:or som i San Pedro ':tog hand om 
mig" och bekantade mig litet mer med ra
dion - för att inte tala om VHF. Hi. Det 
var stimulerande och lättade många be
kymmer, förorsakade av den första resans 
varierande erfarenheter. 

Alla resor tar slut någon gång, och det 
gjorde också min. En dag var jag hem
ma och märkte att man behöver träna CW 
för att inte glömma. Jag var blygsamt på 
jakt efter en mottagare, och på någon un
derlig väg fick jag information om amatör
radio och skaffade mig ett amatörcertifi
kat. Så ramlade jag in i hamvärlden, som 
jag nu lärt mig att trivas i. Ni kan inte 
tro pojkar, hur mycket gott ni har lärt mig 
under många pratstunder och kort-QSO :n. 

SM5FFP/Britt 



Om antenntillstånd 

Sann berättelse ur 

livet 

SM3EP, Gösta i Gävle har under några 
år på somrarna bott i Gårdskär - ur
sprungligen ett fiskarsamhälle - vid Upp
landskusten några mil söder om Gävle. Här 
har han fått hyra ett sommarhus, några 
hundra meter från den plats där hans farfar 
och far bott och startat sina fiskarfärder i 
Gävlebu kten . Han som hyrde ut stället är 
en person som vi i fortsättningen kallar 
för Gunnar. Inne i stan hade de varit 
grannar i många år och Gunnar hade i 
lika många år rörts och störts av -EP :s 
radiointresse. Intresset hade dessutom 
smittat av sig på Gunnars son Lasse som 
i dagarna fått signalen SM3GEE. 

För att göra Gårdskär ännu trivsammare 
för en sändaramatör så satte Gunnar under 
förra sommaren igång med att bygga en 
antennmast av litet mer än " Versatower
klass". Han beräknade och konstruerade 
och svetsade ihop en 25 meter hög fack
verksmast, försedd med alla moderna be
kvämligheter under mer än 600 timmar. I 
det ingick 1973 års hela semester. 

I konstruktionen ingår en motordriven 
vinsch med vilken man kan resa resp. ta 
ner masten på tre minuter. Givetvis även 
drivanordning för antennvridningen. Det 
fanns t o m en låda innehållande en av
stämningsgrej med motordriven vrid kon
densator! Och på gårdstomtens gräsmatta 
bökades det ner ett trettiotal motvikts
Iinor. 

Tyvärr kan bilden av " människorna vid 
mastens fot" inte ge full rättvisa åt byg
get. Men det finns, så vitt jag förstår, inga 
svaga punkter i bygget. Sex st meterlånga 
rostfria 1" bultar i betongen med vilka 
masten kunde riktas. Rostfria lager för 
fällningsmekanismen . Genomgående tre
fasmotorer och fina kontaktorer för man
övreringen, allt inbyggt i snygga, vattentäta 
lådor. 

Anordningen har tidigare provats med 
tre st treelementsbeamar, men enligt -EP 
så var resultatet sämre än hans "metspö
Quad" hemma i stan . 

Från vänster: Konstruktören och bygga
ren Gunnar. SM3GEE/Lasse, SM3EP/Gösta 
och SM5DXB/Rolf. I "labbet" sitter -EWB 
och kör "jappar" på löpande band. 

Under de senaste månaderna har emel
lertid Lasse/GEE beräknat och byggt en 
Iogperiodisk antenn som skall gå från 40 
till 10 meter. Bommen är en fackverks
konstruktion med 12 meters längd hopsvet
sad av Lasse. Antalet element är sju och 
längsta elementet är åtta meter. Element
materialet är 40 mm tunnväggiga alumi
niumrör, så där ser man inte några slo
kande antennelement. 

Jag måste ju fråga Gunnar vad masten 
kostat förutom arbetet. Ca 2500 kronor. Då 
måste jag ju också fråga -EP vad han gjort 
för motprestation? "Jag har målat masten, 
och det var ett jäkla jobb". Vad Lasses 
mamma Berit sa vill jag inte återge, för det 
skulle ge missnöjda " kortvågsänkor" och 
" kortvågsmammor" ett dåligt samvete. 

Jag har velat återge berättelsen därför 
att verkligheten ibland är underbarare än 
dikten. Skulle dessutom berättelsen kom
ma under ögonen på någon grinig hyres
värd eller gnetig HSB-potentat så vore det 
ju roligt. Medge att det är en " solskens
historia". 

PS. Jag måste ju fråga Berit och XYL 
-EP om "dom" bara jobbade med antenner 
när dom var här ute. "Nej : sa Inez, dom 
kommer ju in och äter ibland också". " Men 
vad pratar dom om då?" "Om antenner 
naturligtvis" sa Berit. 

SM3WB 
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Medlemsenkäten om QTC 

Sedan en tid tillbaka 

studerar jag 1303 enkätsvar som insänts i 
samband med poströstningen. Nu inser 
jag att frågorna var valhänt utformade, för 
där skulle givetvis även ha ingått uppgif
ter om de som sänt in svaren . Om de 
hade licens, vilken klass, om de är aka
demiker eller jobbare, vilket ju är ganska 
betydelsefullt vid bedömningen. Till följd 
därav kommer jag inte att föreslå SSA:s 
styrelse att göra en "vetenskaplig bedöm
ning" av svaren, vilket kommer att kosta 
föreningen mellan 2000 och 4000 kronor. 
I stället föreslår jag att " trenden" bedöms. 

Här kan man säga att 1303 av dem som 
svarat vill ha fler byggbeskrivningar. 1000 
av dem vill ha " Små bygg projekt, med lätt 
teori såsom t ex hur en speech processor 
fungerar" . Byggprojekten bör kompletteras 
med teori om transistorer och IC. Rör är 
inte aktuella. En säger : " Byggbeskrivning
arna bör konkretiseras med printJay-out, 
komponentplacering etc. Men inga ab
strakta funderingar kring perifera tekniska 
företeelser." En enda vill ha avancerade 
beskrivningar av "invecklade SS B-sända
re" . Nästa säger : "Inga beskrivningar av 
cykelsändare eller 'styrning av hjärtat'. 
Mer regler för tester och hänvisa ej till 
årsgamla aTC. För egen del kunde jag ha 
varit utan aTC 2/74 som saknade helt in
tresse för mig. 16 sidor om och för UKV, 
vilket är totalt felaktigt." Om denne miss
nöjde SSA-medlem sänder in namn och 
adress plus aTC 2/74 så skall han ersät
tas med tre kronor ur min egen plånbok. 
Jag hoppas att jag också skall kunna få 
kompensation för de nummer av aTC som 
jag inte är nöjd med! 

En SWL 

som heter Ingmar skriver i sitt följebrev. 
"Varför jag tycker att den SWL-avd. som 
nu finns är u r d å I i g kanske ni förstår 
om jag nämner att jag har över 260 DX
länder confirmed mm fb stns. Säkert över 
6000 stns loggade och utskickade". Ja, 
om jag hade tid skulle jag säkert kunna 
logga 6000 stationer på en vecka. Hade 
jag råd skulle jag även skicka ut 6000 
aSL på denna tid. Jag tror emellertid inte 
att lyssnarnas situation är så enkel. De 
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flesta av världens amatörer i dag vet att 
de hörs och de är rätt ointresserade av 
att få lyssnarrapporter som bara bekräftar 
Idetta. Därför är det kanske på tid att vi 
döper om dessa medlemmar till t ex Ii
censaspiranter. För det är ju licensen de 
väntar på. 

En annan lyssnare som inte är anonym, 
SM05455/ Peter säger att aTC är en 
g a n s k a trevlig tidning. Men han vill 
att vi skall ta in en riktig lyssnarspalt i 
tidningen. T ex om DX-conditions, sällsyn
ta sändare, DX-peditioner o s v. 

Ja, Ingemar och Peter. Ingen önskar 
väl mer än jag att det skall gå att få fram 
en lyssnarredaktör. Hittills har de varit 
rätt kortlivade. De har varit licensaspiran
ter och när de fått sin licens så tappar de 
intresset för SWl. A andra sidan får ni 
väl medge att det i innehållet i övrigt ock
så finns sådant som kan vara av intresse 
för nybörjaren även om det nu inte är 
samlat i en "Lyssnarspalt". 

Ett antal enkätsvarare vill att det skall 
komma ut en lista över förkortningar o dyl. 
" Vad betyder t ex reciprokt och IARU" sä
ger de. Styrelsen har beslutat att vi skall 
göra en lösbladsbok " Radioamatörens 
ABC" eller vad den nu kommer att heta, 
och där skall man samla allt som kan 
" vara bra att veta" för både nyblivna och 
redan etablerade amatörer, d v s sådant 
som inte kan införas i aTC allt för ofta. 
Förhoppningsvis kan vi börja med de förs
ta sidorna i höst. 

Reseberättelser 

och hur amatörer har det i andra länder 
är också önskade. Härigenom skulle tid
ningen bli " läsvärd även för den övriga fa
miljen". Några vill att vi skall presentera 
medlemmarna i styrelsen och en del and
ra vill att vi inte bara skall presentera 
" SSA-höjdare" och " storkanoner" utan 
även vanliga amatörer. 

"Hemma-hos-reportage" 

vill man också ha. men inte i stil med 
veckotidningarnas. Men släpper man in en 
journalist i sitt hem så blir det kanske så
dana. 



"Fråga doktorn"-spalt 

vill rätt många ha. Dessutom "Teknisk frå
gelåda" på samma sätt som man har i 
danska "Ol". Där bör ingå Televerkets 
tekniska frågor och svar på dessa för att 
"höja den tekniska nivån" hos amatörer
na. 

En "YL-spalt" 

vill några ha. Och det kan vi tillfredsställa 
redan i detta nummer. Om spalten fort
lever beror inte på redaktören . 

Radioprognoser 

i likhet med Radio & Televisions önskar 
man, men bättre och utförligare. Det är ju 
lätt att ordna, bara vi kan finna en förfat
tare till rimlig kostnad. 

Antenner 

är det verkliga intresset. " Beskriv G5RV, 
W3Dll och dipoler" säger några. "Tala 
om stora beamar till vilket det inte krävs 
stora master och torn" säger en annan. 
"Beskriv den mekaniska konstruktionen på 
ett torn" skriver den tredje. Och den fjär
de säger: " Tala om hur man stackar mas
sor av flerelementsbeamar för VHF". 

Artiklar av typen "Vi löder ... " 

i befintliga kommersiella riggar är av in
tresse. Hittills har inte något insänt ma
terial i den genren slopats. Men tyvärr 
finns det fler riggar som behöver om löd
ningar. 

Originalartiklar på engelska 

har någon föreslagit, och det skulle vara 
till stor glädje för redaktören, om han nu 
inte dagarna efteråt skulle behöva svara 
på brev från " femtioelva missnöjda läsa
re". 

Historiska artiklar 

om t ex "Hur man jagade räv för 20 år 
sen", " Min första sändare", " Mitt första 
QSL" etc önskades också. Till SSA:s 50-
års-jubileum nästa år avser vi att göra ett 
" historiskt QTC" och då kommer kanske 
sådant med. 

En del råd 

om typografisk utformning och tryckutfö
rande har även kommit. SM5EFW har 
kommit med en del råd som kanske kan 
genomföras, men det innebär att " man gör 

om tidningen " rätt avsevärt, men det får 
man inte vara främmande för. En har skri
vit på detta kryptiska sätt: " - - - Allt 
framställt i ett tryck som ej hör 50-talet 
till! Fram för enklare och billigare typo
grafi och tryck (fotosättning t ex!l! Den 
personen vill jag gärna ha kontakt med. 
Men skulle fotosättning ge en bättre tid
ning och billigare tidning samt även mins
ka min dagliga arbetsinsats från tre tim
mar till t ex en halvtimme pr dag? Då är 
jag mer än intresserad och skulle kanske 
kunna tänkas fortsätta med jobbet något 
år till. 

Av enkäterna 

framgår att vi sändaramatörer är en myc
ket inhomogen samling. Men jag har ald
rig trott att den allmänna läskunnigheten 
är så låg. Här sägs t ex att " man saknar 
beskrivning på en QRP-sändare" trots att 
det de senaste åren varit ett par sådana 
beskrivna. Det saknas beskrivningar på 
VHF-antenner, trots att det kryllat av så
dana. Etc. Etc. Sifo har gjort en undersök
ning om hur tidningar skall se ut ur "ve
tenskaplig synpunkt" för att tidningen 
skall nå sina läsare. Här konstaterar man 
att MAN LÄSER EN TIDNING BARA I 
TRETTIO MINUTER. Därför rekommende
rar jag att mar) någon gång emellanåt 
plockar fram gamla QTC och läser om 
dem, och då finner man kanske att en del 
saker blivit tillgodosedda fast man inte 
observerat dem förut. 

Om "redaktörens funderingar", 

och tyckanden var det ett trettiotal 
som ville att den skulle minskas eller ut
gå. Mina tyckanden borde i varje fall inte 
få gälla diplom! sa en. Jag har ett 70-tal 
diplom sen 40 år tillbaka och har kanske 
bakgrunden att bedöma det personliga 
värdet av dem! Ett trettiotal ville att spal
ten skulle utökas, men då skulle det roli
ga försvinna, som en helt riktigt sa. Res
ten ansåg att jag väl kunde fortsätta i 
samma utsträckning, men för att även "de 
minsta av mina bröder" skall bli tillgodo
sedda, så skall jag emellanåt slopa spal
ten . Den tillkommer ju inte helt utan vånda. 

Slutligen 

tackar jag dem som gjort personliga in
lägg. Har det funnits signatur eller namn 
har jag i de flesta fall sänt dem ett brev 
där jag kunnat diskutera vissa förhållan
den. Och det kan ju reda ut vissa begrepp. 

SM3WB 
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80-meters QRP-transceiver 
för CW 
och Foni 

Verner H Sörensen, SM4DTL 
Innersvängen 20 
65468 KARLSTAD 

Tillsammans med SM4FT har under 1973 framtagits en liten och relativt lätt
byggd och prisbillig transceiver för 80-metersbandet. Artikeln gör inte anspråk 
på att vara fullkomlig för den rene nybörjaren. Men med hjälp av foton och 
komponentlistor bör den vara tillräcklig för att den någorlunda transistorvane 
amatören skall kunna bygga transceivern och uppnå ett gott slutresultat. 

Modulationssystemet är dubbelt sidband 
(DSB) och sändaren har en input av 6 watt 
på såväl CW som DSB. Den har full 
"break-in" och medhörning på CW, fines
ser som vanligtvis bara återfinns på myc
ket dyra stationer. Mottagarens känslighet 
är ca 0,3 mikrovolt. 

För strömförsörjningen erfordras 12 volt 
och 1 ampere. Bilbatteriet passar precis, 
men vill man vara riktigt portabel kan man 
för kortare sändningspass använda tre st 
4,5 volts ficklampsbatterier. 
Schemor 

Fig. 1 visar ett blockschema till appara
ten . VFO:n är gemensam för sändaren och 
mottagaren, och dess principschema visas 
i fig . 2. Den innehåller en Clapp-oscillator 
med endast en avstämd krets. Den följs 
av ett buffertsteg och VFO:ns spänning är 
stabiliserad med en zenerdiod Z1. 

Mottagaren, fig . 3, har två HF-steg samt 
balanserad blandare. De tre avstämda 
kretsarna trimmas så att hela bandet 
täcks. Ingen variabel avstämning behövs 
alltså här. Efter blandaren följer LF- för-
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Fig. 2. Schemat till VFO:n 

stärkare och slutsteg samt ett steg för 
AVC-förstärkning . 

Sändaren, fig. 4, består aven balanse
rad blandare, nycklingssteg, buffer, driv
steg och slutsteg. Alla kretsar utom PA
stegets är bredbandsavstämda. 

Fig . 5 visar mikrofonförstärkaren, där 
spänningen till IC:n 01 är stabiliserad med 
en transistor 05 som används som zener
diod. Nedtill till vänster schemat till med
hörningsoscillatorn och till höger relä
enheten som skiftar antenn och spänning
ar mellan sändare och mottagare. Kon
densatorn C9 anger tidskonstanten vid 
CW. 

T3 

05 
Dl, tc 

l2 

H-+-r=J
Rl0 

R9 rC11 
03 

RX 

Fig. 3. Mottagardelen 
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Uppbyggnad 

Transceivern är uppbyggd på tre krets
kort. Sändar- och mottagardelen på var 
sitt kort i storleken 130 x 78 mm. Mikro
fonförstärkare, medhörningsoscillator och 
relästeg på ett kort med måtten 68 x 78 
mm. Av utrymmesskäl kan kortmönster 
och komponentplacering ej återges i tid
ningen, men fotokopior av dessa kan er
hållas om frankerat och adresserat ku
vert (SAS E) insändes till författaren . På 
fotografierna torde placeringen framgå 
med tillräcklig tydlighet. Kortet till mikro-
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+ ti ll Nycke l 
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Fig. Sändardelen 

fonförstärkaren är ställt på kan!. Den låda 
som använts för VFO:n kommer från 
Svebry AB, och en montering lika den 
som visas på bilderna är nödvändig om 
god mekanisk och elektrisk stabilitet skall 
uppnås. På bakväggen syns en liten vrid
kondensator intill antennkontakten. Med 

D, 

-TK 

denna kondensator avstämmes PA-steget. 
Antennreläet kan vara vilket litet 12-volts 
relä som helst med två växlingar. Det är 
viktigt att det är samma jordningspunkt 
för sändarprintet, koaxkontakten och 12-
voltens minus. Utföres med en grov kopp
lingstråd. 

"">''--l------=l~ r- ~~~ifl~ng 
på RX 

R5 

"" 

Fig. 6. LF-förstärkare, medhörning och reläenheten 
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Några bilder av transceivern 
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Komponenterna 

Alla komponenter, med undantag av 
toroiden L3 i sändaren, är av standardtyp. 
Skald rivet till VFO :n kommer från Clas 
Ohlsson i Insjön. 

VFO-delen 

R1, R2 = 33 k 
R3 = 1 k 
R4 = 2,7 k 
R5 = 15 k 
R6 = 390 ohm 
R7 = 68 " 
R8 = 180 " 

C1 = 50 pF keram. 
C2 = 5-60 pF trim. 
C3 = 68 pF styrol 
C4, C8 = 1 n 
C5 = 1,5 n 
C6 = 500 pF 
C7 = 33 n 

01 , 02 = BFX59, Z1 = 9 V zener eller 
BC 140. 
Spole : 5 mm med järnkärna, ca 40 varv 
0,3 mm EE. 

Sändardelen 

R1, R14 = 1 k R15 = 1 k trimpo!. 
R2, R8 = 270 ohm R16 = 4,7 ohm 
R3 = 100 " 
R4 = 2,2 k 
R5, R7 = 220 ohm trimpo!. 
R6, R13 = 1 ohm 
R9 = 22 ohm 
R10, R12 = 3,3 k 
R11 = 470 ohm 

C1 = 1 n 
C2, C3, C4, C6, C10, C15 = 33 n 
C5, C14 = 22 n 
C7 = 25f.\F/25V 
C8 = 1flF/12V 
C9 = 6,8 n 
C11 = 500 pF 
C12 = 330 pF 
C13 = 0-40 pF trim. 
C16, CH, C18, C19 = 500 pF 
(placerade i resp spolburk 

T1 , T2 och T3) 
C20 = 500 pF vrid. 

01, 03 = BSX49 
02 = BFX57 
Q4 = BD 131 
01, 02 = OA85 
03 = 1S941 

L1, L2 = 30 v, 0,3 EE på 200 ohm/1W mot
stånd 

L3 = 1,8 f.\H Toroid (Geosonic) 
L4 = 20 v. 0,3 EE på 6 mm stomme, 

järnkärna 
L7, L8 = 6 v. 0,3 EE på 6 mm stomme, 

järnkärna 
L6, L7 = 30 v. 0,3 EE på 6 mm stomme, 

järnkärna 
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L9 = 8 varv bifilärlindad 
L4 i spolburk T3 
L5 och L6 i spolburk T2 
L7, L8 och L9 i spolburk T1 
Stommar och burkar från Elfa. 

Mottagaren 

C1 = 500 pF (i T3) 
C2, C4, C5, C9 = 33n 
C3, C6 = 1n 
C7 = 500 pF (i T2) 
C8 = 220 pF 
C10 = 470 pF 
C11 = 50 f.\F 
C12-C16 = 25 !lF/12V 
C17 = 0,1 flF 
C18 = 1 flF/12V 
C19, C21, C23 = 6,8n 
C20 = 330 f.\F/12V 
C24 = 500 pF (i T1) 
R1 = 47k 
R2 = ca 2k, utprovas 
R3, R6, R21, R22 = 1k 
R4 = Po!. 100k, log. (HF) 
R5 = Po!. 100k, log. (LF) 
R7 = finns ej 
R8 = 3,3k 
R9 = 560k 
R10, R15 = 100k 
R11 = 270k 
R12 = 10k 
R13 = 47 ohm 
R14 = 5,6k 
R16 = 15k, utprovas 
R17 = 150 ohm 
R18 = 680 ohm 
R19, R20 = 1 ohm 
23 = trimpo!. 1 k (balans) 
01, 02 = BFX59 
03 = TAA111 
04 = BC107 
05 = BSX49 
06 = B0135 
06 = B0136 
01, 02 = OA85 
03 = BC140 
04, 05 = 1S941 
HT = 20 ohms högtalare 

Spolarna på 6 mm spolstomme med järn
kärna. 0,3 mm EE. 
L 1 = 10 v bifilärlindad 
L2, L4, L7 = 30 v 
L3, L5 = 6 v 
L6 = 8 v 
L 1 och L2 i spolburk T1 
L3 " L4 " " T2 
L5, L6 o. L7 i spolburk T3 
Stommar och burkar från Elfa. 
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Magnetfotsantenn 
för 2-mb 

Veikko Aumala, OH2CD 

Översättning: 
Rolf Bäckström, OH2BEW 
Helsingfors 

Nedanstående artikel har vi hämtat ur de finska amatörernas tidning "Ra
dio-amatööri". Klicheerna har vi fått låna och därför blir det en liten finsk 
språkövning som inte bör bereda några svårigheter då -AGM iordningställt en 
ordlista. 

Möjligheten till att använda en antenn 
med magnetfot för två meter mobilt med
för att man kan använda vilken bil som 
helst, till och med alldeles tillfälligt. Ström
men uttas ur bilens cigarrettändare med 
en specialkontakt, och därför kan hela sta
tionen installeras på ett ögonblick, för t ex 
räddningstjänst, i vilken bil som helst. 

Material 
Magneten får man enklast ur en kasse

rad högtalare. Själv använde jag en Phi
lips Tweeter 1" . Själva antennens fast-
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vis 3,7 MHz och signalgeneratorn på 3.5 
MHz. Signalgeneratorn amplitudmoduleras 
och trimpotentiometern i mottagaren in
ställes för minimum signal. Överstyrning 
kan förekomma i LF-förstärkaren, varför 
lämpligen mittarmen på LF-kontrollen an
slutes via ett 2k motstånd. 

Om annan högtalare än 20 ohms använ
des måste sluttransistorerna förses med 
kylflänsar. 

15k-motståndet R16 skall anpassas så 
att halva batterispänningen kommer mel
lan jord och minussidan på kondensatorn 
C20 (330 ~LF). 

Mikrofonförstärkaren har lågohmig in
gång. Lämplig mikrofon är Holmco eller 
DM 501 med bortkopplad transformator. 
Med hjälp av motkopplingskondensatorn 
C3 mellan stift 6 och 7 på TAA111 kan 
frekvenskurvan påverkas och anpassas ef-

sättning kan göras i en 1" AI-balkprofil 
eller motsvarande U-balk, vardera på 25 
mm längd. Två "UHF"-kontakter monteras 
fast i profilen. Själva antennen utgöres av 
4 mm rostfritt stålrör. Själv använder jag 
ett rör som smalnar av i övre ändan men 
ett rör med konstant diameter blir bara 
litet kortare än det mått som är angivet. 
För att montera fast röret behövs ytterli
gare en "UHF"-plugg. Till slut behövs ännu 
en bit gummirör som kan monteras i ändan 
av röret. Tvåkomponentlim för tätningen 
(t ex Araldit) . Atgången är cirka två cm3 • 

ter egna önskemål. 
Sändaren. Med hjälp av trimpotentio

metern på kretskortet inställes viIoström
men i drivsteget till ca 10 mA och i slut
steget till ca 30 mA. Trimpotentiometern i 
den balanserade modulatorn inställes så 
att god bärvågsundertryckning erhålles. 
Dioderna i modulatorn skall vara väl mat
chade. 

Apparaten har byggts i rätt många 
exemplar, och en mindre serie har tillver
kats och säljs genom Swedish Radio 
Supply i Karlstad . Kretskort samt färdig
kopplade och trimmade kretskort kan er
bjudas i begränsad omfattning av förfat
taren som även svarar på eventuella frå
gor beträffande apparaten. SM4FT svarar 
även på frågor pr telefon 054-185544. 

• 
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Tillverkningen 

Magneten måste vara stark. De bästa 
är av" mo~ern ferritmagnettyp. När magne
ten losgors från membranet är det bäst 
att skydda magnetspringan genast när 
membranet är borta. I magnetens mitt bor
ras ett hål för M4-gänga. Magnetspringans 
skyddstape avlägsnas och springan fylles 
med Araldit. Försiktighet bör iakttas för 
att inga metallspån skall hamna i springan. 
~m centrum och den yttre ringen inte är 
J samma plan måste man jämna ut skillna
den med en järnplåt som limmas fast och 
på samma gång sprida ut limmet så att 
ytan blir plan. När limmet har torkat kan 
man ta bort onödigt lim med sandpapper. 

En 25 mm bit Al-profil monteras fast i 
magneten med en 4 mm skruv och låsbric
ka och limmas samtidigt fast. Koaxialkon
takterna monteras fast och centerpinnar-

I 
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Al. PROFIILl25 mm 

MAGNEETTI 

Kumiputki - gummi rör 
Koko pil. - hela längden 
Al profiiIi - aluminiumprofil 
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na I.i?ds ihop direkt eller med grov tråd. 
SJalva antennens diameter 4 mm beror 

på att den koaxiala pluggens mittpinne 
borras bort med 4 mm borr. Härvid funge
rar. antennen själv som mittpinne (till att 
borJa med 55 cm lång). Stöd pluggen fyl
les med lim när antennröret placerats på 
plats och hålen i pluggen för lödning av 
manteln täckts med smal tape. 

Hela härligheten monteras in i en bil
lig plastmugg. Hål görs för koaxialkon
takterna och muggen kapas till lämplig 
längd. Hålen i muggen kan vara svåra få 
till stånd på annat sätt än att använda kol
ven till att smälta. Det är kanske bäst att 
söka upp en gammal sliten kolvspets för 
ändamålet. Muggen målas med cykellack. 
Med en penseltopp "stoppar" man ytan så 
att den blir sträv. Till sist limmas en 
plasttape fast under magneten för att 
skydda bilens ytor från repor. 

ARALDI T 

Araldit - araldit 
SlIikoni tliviste - silikontätning 
Muovimuki - plastmugg 
Pro - profil 
Muoviteippi - eltejp 



Avstämning 

För avstämningen behövs en stående
vågsbrygga och en sändare som innehål
ler så många kanaler att man täcker det 
band man tänker använda antennen till. 
Detta för att man skall se tendensen på 
förändringarna under avstämningen. Med 
gummiröret på plats trimmas antennen in 
på någon mittkanal (t ex 145.500 MHz) för 
minimum reflekterad effekt. Antennens im
pedans är mycket nära 50 ohm. Det isole
rande materialets egenskaper som an
vänds mellan magneten och biltaket in
verkar en hel del eftersom det ju i själva 
verket är fråga om en kapacitans. I pro
totypantennen gav 10 W effekt i antennen 
10 mW reflekterad effekt. 

Jämförelse 

Jag har hittills använt en 5/8 A-antenn 
monterad på stänkskärmen och alternativt 
mitt på taket med en magnetfot. Den nya 
antennen överträffar bägge. Jag jämförde 
denna 1/4 A-antenn som var monterad mitt 
på biltaket och 5/8 A-antennen som var 
monterad i stänkskärmen. När bilen rör sig 
kan man inte säga vilken som är bättre. 
5/8 A-antennens riktningsdiagram är i bi
lens färdriktning . När hastigheten går över 
80 km/h är 1/4 A-antennen tydligt bättre 
för en lång antenn böjer sej mer än en 
kort. Dessutom blir en 5/8 '.-antenn mer 
felavstämd än en 1/4 A-antenn med sam
ma lutningsvinkel. 

När bilen var parkerad var skillnaden 
beroende på bilens läge i förhållande till 
motstationen. Redan en förflyttning på 1-2 
meter gjorde att den antenn som tidigare 
varit den bättre plötsligt blev den sämre. 
Med 5/8 A-antennen var signalstyrkorna 
högre i topparna men också minima var 
djupare. Mitt intryck var att 1/4 A-anten
nens prestanda var jämnare, även vid väx
lande förhållanden . 

Rent mekaniskt är lägre höjd en fördel 
i låga parkeringsutrymmen. En 5/8 A-an
tenn som är placerad på taket är ju ännu 
högre. Den böjer sej kraftigt i fartvinden 
och ibland kan till och med magnetfoten 
lossna i hård fart. Detta har jag också 
bittra erfarenheter av. 

För egen del kan jag säga att 5/8 A-an
tennen har jag redan tagit bort - och pla
cerat den på ett mindre blåsigt ställe ... 

Till slut är det kanske skäl att varna 
för magnetens starka fält - håll ett till
räckligt avstånd till riggar och klockor. 
Ferritmaterialets egenskaper i spolar och 
liknande kan förändras. • 

RADIO & TELEVISIONS APPARATTEST 

På denna bild syns två allvarliga män, 
SM0EWM/Björn och SM0FAF/Sven-lngvar 
i färd med att mäta igenom en kanaltra
fikstation . De stationer som R& T ämnar 
testa är Midland 13-500, Multi 8-DX, HW-
202, TR7200 och IC-22. Resultatet kommer 
i R& T:s majnummer. 

I det sammanhanget kan nämnas att vid 
SSA :s styrelsesammanträde den 1 septem
ber 1973 beslöts att SSA, på begäran, 
skulle låta utföra och publicera provningar 
av i marknaden förekommande amatör
apparater. SSA :s kostnader skulle emel
lertid maximeras till 500 kronor pr prov. 
Om eller hur detta beslut delgivits mark
nadsförarna är emellertid obekant. 

-we 

MULTI-2000 

är en 200-kanalers AM/ SSB/CW-station 
som säljs i Sverige och som kanske av fler 
än mig uppfattats som en "drömstation" . 
En av våra återförsäljare som fått en del 
reklamationer på stationen har lämnat in 
apparaten i två exemplar till opartisk pröv
ning. Därmed visade det sig att den inte 
till alla delar uppfyller de krav som man 
ställer på en sådan station. Den ger 
" spurios", d v s icke önskade frekvenser, 
i avsevärt högre grad än vad som är 
tillåtet enligt Televerkets krav. Bor man i 
orter med stor amatörtäthet finns det all 
anledning att vara litet försiktig med an
skaffandet av apparaten så att den ej för
stör grannsämjan med korsmodulation 
o dyl. I ett kommande nummer skall vi re
dovisa testresultaten. (-WB). 
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Aktivt CW-filter 
Lätt att bygga, optimala egenskaper 

Jiirgen Friedrich DJ8FR 
23 KIEL 
Manradestr. 14, VÄSTTYSKLAND 

Under de senaste åren har det publice
rats ett stort antal byggbeskrivningar på 
CW-filter. Inte utan orsak, eftersom ett så
dant filter lönar sej både vid, 
a) enklare mottagare 
b) transceivrar och 
c) hög kvalitativa komunikationsmottagare. 

a) Dessa mottagare saknar nästan alltid 
en för CW lämplig selektivitet. En selek
tivitetsförbättring i MF-kedjan fordrar både 
ett större ingrepp i mottagaren och de 
nödvändiga kunskaperna. Då det här också 
för det mesta rör sej om nybörjare saknas 
också den nödvändiga erfarenheten. 

Ifall nu mottagaren för övrigt har goda 
HF-egenskaper (krossmodulation, spegel
frekvensdämpning, etc.) kan man helt utan 
ingrepp i apparaten koppla till ett externt 
LF CW-filter i hörtelefon ledningen. På så 
sätt får man en fullgod CW-mottagare. 

b) En transceiver är nästan undantags
löst konstruerad med tanke på SSB. CW 
är något som mer eller mindre vid sidan 

v, = ~=110; 
2 RJ 

Översättning: 
Peter Montnemery, SM7CMY/DJ0VH 
Magnus Stenbocksgatan 6 
22224 LUND 

om får följa med. 2,1 kHz och större band
bredder är för stor för CW. Också här, 
om det överhuvudtaget är möjligt, undvi
ker för det mesta ägarna ändringar i själ
va apparaten. 

c) Det finns tillfällen då också CW-se
lektiviteten hos en högvärdig kommunika
tionsmottagare inte räcker till . T ex extre
ma ORM-förhållande (40 meter CW DX) 
eller vid MB (signalbrusförhållandet) . 

Fig. 2 visar MF-kurvan hos en Drake 2B 
i det smalaste läget (500 Hz -6 dB) i jäm
förelse med det här beskrivna filtret (80 
Hz -6 dB). De i litteraturen hittills beskriv
na LF-filtrerna utnyttjar nästan alla passiva 
komponenter. Nackdelen med detta är up
penbart eftersom man med denna metod 
svårligen erhåller de a värden som ford
ras av ett fysiologiskt riktigt filter. (Litte
raturanvisning 1). 

För amatören tillkommer dessutom två 
stora svårigheter. Endast i undantagsfall 
kan han mäta L och C med den erforder-
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Fig. 1. Schemat V1 resp. V2 anger förstärkningen vid obelastad utgång. 
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liga noggrannheten. Då Q värdet hos de 
tillgängliga komponenterna för det mesta 
inte är tillräckligt högt fordras det flera 
kretsar vilket i hög grad försvårar trim
ningen. Nu kan man emellertid " bygga" 
kretsar med hjälp av aktiva element (rör, 
transistorer) . Utförligare teori finns i ar
tikeln enligt litteraturanvisning 2. 

Fig. 1 visar kopplingen hos ett tvåstegs
filter. Det är lätt att tillsammans med två 
9 V batterier bygga in i en låda t ex ELFA 
skärmbox. Filtret kopplas helt enkelt in i 
hörtelefon ledningen. Vid lågohmiga hör
telefoner får man en något försämrad kur
va. En tvåpolig omkopplare kortsluter filt
ret samtidigt som den kopplar ur batterier
na, då det inte användes. Vill man trots 
allt göra ingrepp i sin mottagare kopplas 
filtret in i LF-kedjan före LF kontrollen. 
+ 9 och - 9 V erhålles då lämpligen ge
nom likriktning av 6,3 V med hjälp av två 
dioder. Den ena i framriktningen den and
ra i backriktningen. Som filter räcker 1000 
~IF 12 V. Hos författaren har med denna 
metod varken någon försämring av filter
karaktäristiken eller något brum uppkom
mit. 

Med de angivna komponentvärdena lig
ger resonansfrekvensen vid 882 Hz. Trim
ningen består helt enkelt av att man med 
hjälp av Rl förskjuter resonansfrekvensen 
hos andra steget så att den önskade band
bredden erhålles. Erfarenheten hos de som 
byggt filtret visar att man med gott resul
tat kan göra denna inställning med hjälp 
av örat. Man börjar med Rl = Ro och stäl
ler sedan in Rl mot högre värde så att 
man efter egen smak når bästa resultat 
mellan selekt ivitet och " ringning " . Efter
som varje steg har en bandbredd vid -6 
dB av 21 Hz, dvs ett Q-värde av 41, tar 
det en viss tid innan filtret svänger ut när 
de bägge ligger på samma frekvens. Detta 
gör sej märkbart som " ringning " . Lägger 
man å andra sidan resonansställena för 
långt ifrån varandra, så försämras selek
tiviteten. Dessutom blir filterkurvan vågig. 
För att ha några hållpunkter vid trim
ningen mättes filterkurvan för olika värden 
på Rl med en Rhode och Schwarz spek
tog rat. Se fig . 2, 3, 4. 

De angivna motståndsvärdena kan lätt 
varieras motsvarande toleransen hos de 
övriga komponenterna. De utgör emeller
tid goda riktvärden vilket också ett antal 
byggen besannat. På så sätt är det möjligt 
att med hjälp aven ohmmeter framlägga 
filterkurvan. Med " hörmetoden" har det vi
sat sej att de flesta ställer in en kurva 
som motsvarar fig . 2. (80 Hz -6dB, 850 
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teknis.ka notiseE ,-" , 

Svante Asplund SM5BQW 
Metarvägen 15 
15020 JÄRNA 

Stabil FM-osc med hög känslighet och 
linjäritet. 

God Iinjäritet och liten deviation från 
centerfrekvensen kan uppnås från en 
Hartley-osc. genom att modulera både 
emitterströmmen och kollektorspänningen 
i en transistor. 

Om emitterströmmen i RF-osc. varierar 
lågfrekvent takt, varierar ingångsresistan
sen i transistorn. Detta orsakar en fasvrid
ning i feed-back L-C2. Men eftersom den 
resulterande fasvridningen måste vara '0 
för att kretsen skall fortsätta att svänga, 
ändras frekvensen. Som ett resultat av att 
använda en kollektorbelastning som är 

. shuntad för RF, kommer kollektorspänning-
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Hz -50 dB). För extrema förhållanden kan 
inställningen som ger kurvan i fig. 3 väl
jas (50 Hz -6dB, 640 Hz -50 dB). Kurvan 
i fig. 4 kan anses som övre gräns (200 Hz 
-6dB, 1550 Hz -50 dB). 

Förstärkningen hos filtret kan lätt änd
ras enligt formeln i fig. 1. Strömförbruk
ningen är bara 2,5 mA. Livslängden på 
batterierna bestämmes därför i praktiken 
av lagringstiden. Byggkostnaderna rör sej 
om några tior. IC-kretsarna kostar hos 
ELFA per styck 4,25. 

Det beskrivna filtret har nu i tre år va
rit i bruk på HF- och VHF-banden hos för
fattaren samt ett antal andra amatörer. 

200 
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Det är alltid förvånande att höra, med vil
ken klarhet en station framträder, som 
kanske ligger nästan helt dränkt i ORM när 
filtret inkopplas. 

För att ytterligare förenkla byggandet har 
författaren utvecklat ett kretskort med måt
ten 35 x 85 mm. Kortet kostar 9,50 inkl 
porto. Beställning kan göras hos över
sättaren. Adress se ovan. 
Litteratur: 1. Keidel: Lehrbuch der Phy

siologie. 
2. Tietze, Schenk: Halbleiter

Schaltungstechnik, Springer 
Verlag, Berlin. Sid. 269 ff. 
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en att variera i takt med modulationsfre
kvensen. Dessa variationer påverkar kol
lektorkapaciteten att variera i samma takt 
och medverka till FM-modulationen. 

FM-modulationen erhållen av denna 
dubbla modulationsteknik ger en känslig
het från 1,0 till 2,5 MHz/volt. Deviationen 
har bättre än 3 % Iinjäritet vid 100 MHz, 
och är stabil från 25° G till 75° C. 

(Electronics 1969) 

Telemetri med enkel FM-sändare. 

Dubbelbasdioder är temperaturstabila 
och kan användas som pulsgivare. TunneI
dioder kan användas till enkla VHF osc. 
Kombinerade kan de användas till billiga 
strömsnåla telemetrisändare för långsam
ma förlopp . 

Termistorn R, som ex.vis kan appliceras 
mot kroppen för att mäta temperaturen och 
kondensatorn G, bestämmer pulsfrekven
sen på dubbelbasdiod osc. Varje puls ak
tiverar tunnelbasdiod osc. att generera ett 

250k 
Rl 

antenn 

60cm 

L1 = 6 v. 1,6 mm EE på 10 mm stomme. 
Tappning 1 v från jord. L2 = 2 v 1,6 EE. 

pulståg HF, som kan tas emot över 30 me
ter på en standard FM-mottagare. Tempe
raturen kan kalibreras genom att räkna an
talet pulser under viss tid. 

(Electronics) 

Kolla x-tall lätt med denna GO/NO GO 
testare. 

Denna tester kan användas på kristaller 
mellan 3,5-90 MHz. 

Kristallen som skall testas insättes enl. 
schemat och S, sluter. Om kristallen är 
bra kommer lampan att glöda. Om kristal
len är dålig förblir lampan släckt. Vad är 
enklare? Enheten kan göras batteridriven 

och monteras i en box med måtten 60 X 
110 X 30 mm. 

Transistorn T, ingår i en oavstämd Gol
pittosc. med kristallen under prov. Med en 
bra kristall i kretsen och S, sluten uppstår 

några volt över R2. Bryggan är nivåkännan
de och består av G3-D, och G4-D2. Den 
resulterande spänningen styr ut T2 som blir 
ledande. En kristall som inte svänger eller 
svänger mycket dåligt förmår ej att styra 
ut T2 och lampan tänder ej. 

(Electronics 1970) 
(T = a eller omvänt. -WB) . 

Speciella komponenter 

kan det vara svårt att hitta hos våra svens
ka radiofirmor. Hit hör t ex kondensatorer 
för ORO, variabla induktanser o dyl. Vi har 
fått över ett antal katalogblad från Ingen
jörsfirman Gunnar Pettersson i Farsta 
(SM50V) och där hittades bl a denna 
snygga spole. -WB. 
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le tör optoelektriska skalor 

Lysdioder har hittills huvudsakligen an
vänts som indikeringslampor. Med Sie
mens nya le UAA 170 har man fått en 
typ av analog till digitalomvandlare, som 
kan tända upp till 16 lysdioder i tur bero
ende på inspänningen. Känsligheten kan 
ställas in och vara t ex 0 ,1 V höjning av 
inspänningen tänder nästa diod i raden. 
Användbart som inställningsskala hos 
mottagare, sändare och roterande anten
ner. Det sistnämnda kan se ut så här. 

o 
O 

WO 
O 

O 

N 

00 O 

O O O 
S 

O 
O 

00 

O 
O 

Kardinalstrecket) (N, S) kan väljas grö
na. Interkardinalstrecken (NO, SO) kan 
vara gula och övriga strecken (NNO, ONO) 
röda. 

I ett typexempel för 16 lysdioder har 
den nya styrenheten för optoelektroniken 
externt bestyckats med 7 motstånd, varav 
R7 är avsett för inställning av diodens ljus
styrka. För att anpassa strålningsintensite-

Urel Ust ,uBalt 

Ri/1Ot% 
oder "/ 

R7 R6 

fest.,dst 

16 1S 14 

UAA 170 

B 
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ten till det omgivande ljusförhållandet kan 
detta motstånd även vara utformat som 
fotomotstånd . Med R. kan ljusväxlingen 
från en diod till en annan ställas in inom 
angivna gränser. R3 väljs i motsvarighet till 
minsta förekommande referensspänning . 
R6 enligt valt fotomotstånd. För övriga 
motstånd gäller, att R, ska vara lika med 
Rs, R2 lika med summan av R3 och R •. 

Om lysdioder 

Lysdioder finns i dag röda, gröna och 
gula. Gröna och gula är fortfarande rätt 
dyra. Röda lysdioder konkurrerar i pris 
med signallampor, vilka fordrar hållare och 
lampkalott. Lysdioder kan köpas med till
hörande hållare av plast för panelmontage. 

Strömmen skall ligga mellan 1O-S0 mA 
beroende hur hög ljusstyrka som önskas. 
Spänningen över dem är tämligen kon
stant (kan användas som zeenerdiod) ca 
1,7 V röda och ca 3,S V över gula och 
gröna. I allmänhet måste strömbegräns
ningsmotstånd användas. 

Höga kapacitanser 

Med denna enkla koppling kan du skaf
fa dig elektrolyter på flera hundratusen 
microfarad. Den resulterande kapacitan
sen är beroende av transistorns hfe (lik
strömsförstärkningen). Den resulterande 
kapacitansen är lika med e:s kapacitans 
gånger hfe. T ex e = 10000 ftF hfe = 2S 
(2N30SS) , resulterande kapacitansen blir då 
2S0000 ftF. Transistorn bör vara av effekt
typ. 

27 

ur QRZ 
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kapacitans 

Obs. Resulterande kapacitans erhålles 
över 1 k-motståndet. 



Snabbt kortslutningsskydd för labb
spänningsagg. 

Hög kortslutningsström lång tid kan för
orsaka fel i kretsen. Kretskort och inre 
förbindningar är särskilt utsatta. Detta är 
speciellt vanligt i labbuppkopplingar där 
kretsarna är osäkrade eller säkrade med 
tröga eller magnetiska säkringar. 

RJ 

270k 
f-I------+--O UT 

ov 

"Automatic reset" 

"trip 
level" 

r-----------~------_o+28V 

R3 
2,7k 

H-~---+--+--{) UT 

+-----oov 

"Manual reset" 

Denna koppling reagerar inom 100 f.lsek. 
efter en kortslutning och reducerar ström
men ti ll noll inom 500 f.lsek. Den kan kopp
las i serie med ens spänningskälla och 
provkopplingen. 

Effekttransistorn QJ är kopplad i serie 
med lasten. 

Styrtransistorn Q2 håller QJ normalt bott
nad och stryper Q, vid för hög ström. R2 
bestämmer basströmmen hos Q2. 

När lasten RL blir kortsluten upphör 
QJ:s bottning momentant och Q2:S bas
spänning går till noll. Q, stryps och för
blir så på gr. av Q, :s självhållande verkan, 
tills återställning sker manuellt eller auto
matiskt. 

Om man använder manuell återställning, 
skall QJ :s läckström hållas låg för att säk
ra att den ej återställer sig själv efter fel 
och börjar leda ström innan felet avhjälpts. 
Den automatiska kopplingen börjar leda 
ström kort tid efter ett fel. Tiden beror av 
Q,:s läckström. 

ur Electronics feb. 3 1969 
BaW 

Studsfri brytare. 

Brytare och digitala kretsar brukar all
tid vara omaka par. De digitala kretsarna 
är ofta så snabba att de triggar på kon
taktstuds hos brytare och reläkontakter. 
Schmittrigger brukar vara det vanligaste 
hjälpmedlet. Här är en annan lösning. Med 
hjälp aven dubbelbasdiod två motstånd 
och en kondensato~ 

Efter tiden, som beror på RJ och C, tän
der dioden. 

Stigtiden är 0,2 f.lsek. Spänningen över 
C laddas ur genom R2. Falltiden är 2 f.lsek. 

Den snabba stig o falltiden behövs för 
att trigga många av de digitala kretsarna. 

+0---{) 

JL 

OvO------~------~---O 

Sätt att spara ström. 

För indikera läge hos omkopplare be
hövs ej längre lampor. Det finns omkopp
lare som har ett mycket tydligt färg omslag 
med olika färger och utförande. Fabrikat 
Schadow. Säljes av Bo Knutsson AB, 
Stockholm. 

• 
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WF 
Folke Råsvall, SM5AGM 
SvinningehöJden AKTIVITETSTESTEN går första tjsda-
18020 AKERS RUNö gen varje månad kl. 19-24. Regler j 
Tel. 0764-276 38 eJ efter kl. 20 aTC nr 12 1973. 

AKTIVITETSTESTEN 55. SMOFLT 23 180 
Aprilomgången 56. SM7B IP 12 16Y 

57. SM4AOM 15 164 
Antal QSO :n 58. SM5AZG 29 156 

59. SMODCX 30 155 
144 432 1296 poäng 60. SM7BEP 12 147 

l. SM3BIU 56 2766 6l. SM5EPM 19 145 
2. SM3AKW 60 2576 62. SM4PG 13 142 
3. SM5LE 81 12 2093 63. SM2BBW 14 141 
4. SM7FJE 77 2031 SM5GPB 21 141 
5. SM2CKR 50 1855 65. SM5CPD 19 134 
6. SM3AZV 35 1769 66. SM6FHX 9 128 
7. SM5CNF 72 3 1671 67. SM6DOE 17 110 
8. SM2DXH 44 1658 68. SM3DKL 11 107 
9. SM7DTE 46 4 1579 69. SM4FN K/4 16 103 

10. SM5CU I 65 1395 70. SM7GJA 17 97 
1l. SM5FRH 52 1173 7l. SM3AGO 14 96 
12. SM6PF 46 1091 72. SM7EHC 19 95 
13. SM2ECL 26 1081 73. SK4AV/4P 12 92 
14. SM4AXY 59 1001 74. SM5GEB 11 86 
15. SM4VA 54 981 SM7CRG 13 86 
16. SM4ARQ 51 833 76. SMSARR 13 81 
17. SM5BEI 24 7 827 SM6GKC/6M 15 81 
18. SM5EQX 40 784 78. SM7EYW 8 69 
19. SM4AMM/4 42 1 766 79. SM3FSK 10 61 
20. SM4DHN/4M 39 2 761 80. SM7CXI 8 55 
2l. SM7DEZ 42 668 8l. SM2EKA/P 7 54 
22. SMODFP 42 577 82. SM5EBW/5 8 52 
23. SMOFOB 36 446 83. SM6CKU 8 49 
24. SK5AA 44 439 84. SMOAPK 9 45 
25. SM5QA 34 4 434 85. SMODJL 7 35 

SM6GDA 36 434 SM1BSA 7 35 
27. SMOF FH 49 391 87. SK7AX 3 34 
28. SM5FHF 32 379 SM5FRV 6 34 
29. SM3FG L 19 347 89. SM5FMS 5 33 
30. SMOCPA 19 340 90. SMOEWF 6 32 
3l. SMOCBY 37 337 SM3ESS 5 32 
32. SM5FND 12 333 92. SM6CIX 2 28 
33. SK3BG 28 328 93. SM1CQL 1 26 
34. SM3DXC 25 315 SM3DAL 3 26 
35. SM5DYC 22 314 95. SM1CXE 5 25 
36. SMOFUO 32 311 SM5EFW 5 25 
37. SM6E OR 14 306 97. SM4AFK/4P 4 22 ' 
38. SKOCC 46 304 98. SM7DR F/7M 3 15 
39. SM7WT 24 303 99. SMOFKG l 5 
40. SM6FBQ 21 294 SM1BT/l M 1 5 
4l. SM6FYU 26 286 SM4BSN/4P l 5 
42. SMOFMU 31 280 SM5AGM 1 5 
43. SM5AFE 14 275 

Kommentarer 44. SM5DSV 33 269 
45. SM6FLL 19 266 SM3BIU : "Drabbades" av aurora denna 
46. SM4FZC 14 247 gång! För allt ivöriden, öndra inte testdagen. 

SM7FXC 40 247 Argumentet för en önd ring till fredag ör helt i 
48. SM6CRX 14 225 sin ordning , men då mister vi ju möjligheterna 
49. SM5EVZ 28 203 att köra grannländerna. De har ju liksom vi tis-
SO. SM5CZD 17 196 dagen som testdag . Nej fartsött med tisdagen 
5l. SM4FME 16 195 trats nackdelarna I 
52. SM4HJ IS' 191 SM7FJE : Då liga kands och en hel del SM0 
53. SM4BKD 30 190 med aktivt SM7-filter eller?? Au roron röddade 
54. SMOFDA 33 189 kvöllen med bl a SCKR- 920 kms. 
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SM5CNF : Fin test ! Inte va r gång man kör tys
kar på trapo och ryssar på au rora . 24 rutor kö r
da. 

SMSCUl : 10 st. aurora QSO:" gav 9 rutor av 
tota lt 26 körda . 

SMSBEl : Angående reglerna tycker jag ej om 
4KL' s fö rslag , tycker det rä cker med en test i 
månaden o. mi n poäng = 5 p kan va ra OK, 
bäst vo re kanske med mingräns på 3 poä ng o. 
höjd mul tipel för 432 = 3 o. 1296 = 6 ggr. som 
OH0 NC berätta r , även maxgränsen = 200 mil 
borde bort, namnet "aktivitetstest" ka n gä rn a få 
vara kva r . 

SM4DHN/4M : Skapl iga cands. Kö rde mabil t 
men det var ganska jobbigt . Längsta QSO :n var 
OZ2GM o OH0 NC på 2 m. Var för första gång
en Q RV på 70 cm . 

SMOFlT: Givakt! Gjorde ett kort men intensivt 
break-in i testköran det. Huka er g ubbar, en 
dast 56 pm. Manöver . 

SM3AGO : En test utan särskilda candx, det 
var väl bara -3DXC/3 hä r i Bo lI nästra kten sam 
kunde kö ra ner mot SM0 men vä nta ba ra ni 
som lyssnar norrut, vi kör er nästa gång. 

SM5GEB : Nu får det bli bätt ring alla ni sa m 
bara lyssnar på eran egen QRG, det fin ns fak 
tiskt amatörer sam kär x-talstyrt fortfa rande . (E l
ler är det slöhet?1 

SM6GKC/6M : M i n första test. Kö rd e mobil t f rå n 
G algberget i Halmstad med en lcom-22. 

SM7EYW : Första testen jag var med i, Q UL. På 
1296 kö r jag med en ameri kansk su rplusstat ian, 
en APX-6 a ant en tretums t råd, HI. Har nu uppe 
en quadhel ix. 

VHF-SPAL TENS INNEHÄLL 

SM3WB har låtit mig ta del av dom per
sonliga kommentarerna från opInIonsun
dersökningen kring QTC :s innehåll . Efter
som merparten av landets sändaramatörer 
trots allt inte sysslar med VHF hade man 
kanske väntat sig att ganska många skulle 
vilja ha en mindre VHF-spalt , men till min 
glädje kan jag konstatera att ungefär lika 
många hade kryssat för mer, mindre som 
oförändrat. En tredjedel var alltså. 

Bland dom som vill ha mer VHF anser 
några att allt som rör kanaltrafiken borde 
bort. " Ingen kanaltrafik i VHF-spalten, de 
har ju en egen spalt" skriver en. Vilken 
spalt som avses förstår i varje fall inte 
jag, någon kanaltrafikfunktionär finns ju 
inte inom SSA. " Mer om fyrar" kan man 
läsa på ett blad . Färska fyrlistor är dock 
väldigt svåra att sammanställa eftersom 
uppgifterna i region 1:s lista ofta är hopp
löst inaktuella. I och med nedflyttningen 
av fyrarna hoppas jag dock att vi ska kun
na få lite färskare informationer. 

Bland dom som vill ha mindre VHF 
tycks det framför allt vara kommentarerna 
till aktivitetstesten man inte gillar. Vem 
kan ha intresse av att veta att PA-steget 
för SMOXXX rasade under testen, undrar 
man. I princip vore det väl fel att låta 
VHF-spaltens innehåll påverkas av dom 

som inte är intresserade av VHF, men en 
ytterligare nedskärning av kommentarerna 
kanske blir aktuell. 

På ett blad står en kommentar som inte 
har med VHF att göra men som jag ändå 
varmt vill instämma i : " Gör allt för att be
hålla SM3WB som redaktör". Någon trev
ligare och mer arbetsvillig QTC-redaktör 
har jag svårt att tänka mig. 

Till sist en kommentar som gladde mig 
speciellt: "Allmän debatt och kritik av 
samma höga klass som i VHF-spalten". 
Jag har nämligen avsiktligt gått in för att 
genomgående publicera alla inkomna kri
tiska synpunkter, även om dessa drabbar 
mig personligen . Det är en linje som jag 
tycker att man borde gå in för på alla av
delningar i QTC (vilket man i stor utsträck
ning också gjort) . 

2 M MOONBOUNCE 
Under en USA- resa i början av detta år pas

sade jag på att besöka de i MB-sammanhang 
välkända amatörerna Bob Sutherland W6PO i 
Sa n Mateo och Ken Tentareiii W 1FZA i Atkinson. 
Bild en visar W6PO 160 e le. co l lineara antenn 
med vilken han ha r nått utmärkta resultat, men 
båda var angelägna att framhålla att det inte 
behävdes så stora antenner , W6PO har haft ett 
fl ertal QSO med amatörer som bara har 40 ele. 
bl . a. DKl KO. Jag har hö rt W6PO vid två til l 
fällen med en 40 ele. collinear antenn . Båda an
vä nde normal utrustning fö r 2 m så när som på 
slutsteget vilket utgjordes aven galler jordad 
t riod 8877. Själv har jag ett l i kadant slutsteg 
men sak nar ä nnu löm plig drivsändare, men un
der våren hoppas jag komma i I uften. Båda tyck
te att aktiviteten va r dålig häröver samt id igt 
som de trodde att många hade potent iell MB
kapac itet utan att veta om det. Jag hoppas att 
dessa rad er skall sti mu lera int resset fö r 2m 
MB och jag står gärna till tjänst med fler upp
lysninga r . 

73, Jörgen Dahlberg, SM0APR 
Hasselgatan 48, 
19400 Uppl. Vösby 
Tel. 0760 - 836 70 
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TOPPLISTAN 

Sedan förra gången har flera ändringar 
skett både vad beträffar placeringar, an
tal rutor och längsta OSO :n. I toppen på 
144 har SM5LE gått upp från fjärde till 
tredje plats och av den förra .~istans å~ta 
distansrekord har inte mindre an fyra for
bättrats. 

Många kanske undrar hur en station 
som från början har 139 rutor på tre må
nader lyckas hitta fem nya att köra. Låt 
oss därför titta efter vad SM5BSZ kört se
dan 1 jan. Ruta nr 140 kördes den 2 jan. 
och blev FS, då SM6CIX kördes på tropo. 
Nr 141 blev FH, DK2LR, körd via tropo 
den 21 jan. , nr 142 blev SP, UA3BB, 25 jan. 
via norrsken, nr 143 och 144 blev BL och 
CK då PAOFHV och PAOFTF kördes på 
norrsken den 16 mars. 

SM6CYZ17 och SM7AED har inte sänt in 
några tilläggsuppgifter vilket kan bero på 
att man väntar med att höra av sig tills 
dess fler nya rutor körts. SM5LE :s tredje
plats kan således fortfarande vara en 
fjärdeplats. SM5LE :s ökning med 16 nya 
rutor hänför sig till två perioder, eftersom 
inga tilläggsuppgifter kom in till januari
Iistan. 

En prestation av det mera anmärknings
värda slaget har utan tvekan SM7WT ut
fört, som gått upp från 63 till 100 rutor på 
tre månader! SM7WT kom igång på två 
meter kanaltrafik i april förra året och kör
de sitt första OSO på nedre halvan den 31 
juli. På i praktiken åtta månader har allt
så SM7WT kört ihop 100 rutor! Under den 
fantastiska tropoöppningen 20-21 januari 
kördes 29 nya rutor . .. 

Nya distansrekord sedan förra gången : 
144 T från 155 till 193 mil genom SM5AGM 
- ruta ZG, 144 E från 159 till 176 mil ge
nom SM6BCD - ruta GB (körd 1965), 432 
T från 98 till 140 mil genom SM5LE - ruta 
FH och 432 A från 38 till 62 mil genom 
SM5LE - ruta OR. 

På 432 MHz har SM5LE ökat från 21 till 
27 rutor vilket måste anses mycket gläd
jande. Nya rutor är FH, GM, GT och HS 
via tropo och NT och OR via norrsken. 
Dessutom är IW också körd via norrsken 
vilket ger tre norrskensrutor på ~32. 
SM5LE har försökt i många år men forst 
nu lyckats och drar därav slutsatsen att 
det måste vara ordentliga 59A-signaler på 
144 innan det är någon ide att gå över 
till 432. 

Den här gången kan vi presentera en 
verklig raritet i listan sedan SM5CCY och 
SM5DJH lyckats köra varandra på 13 cm-
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bandet över ett avstånd av 6 km. Frekven
sen var 2304,8 MHz och åstadkoms genom 
16-dubbling av 144 MHz. SM5CCY kör in 
8 W 144 på en BL Y87 som fyrdu~blar till 
576 MHz varifrån signalen går Vidare till 
en BXY15 som fyrdubblar till 2304 MHz. 
Uteffekt 0,3 W. SM5DJH kör med två dubb
lare med 2N3866 följt av ett rakt förstär
karsteg med BL Y37 och en varaktor BXY11 
som fyrdubblar. Uteffekten blir 0,8 W. Kon
vertern är likadan på båda sidor och be
står aven blandardiod 1 N21 eller 1 N23 
och en transistoriserad lokaloscillatorked
ja som utgår från 90 MHz. MF blir 144 
MHz. Första OSO:t kördes den 9 decem
ber 1973 med 599 i båda riktningarna och 
med avståndet 1 km. 6 km-OSO :t kördes 
den 16 dec. i full snöyra med rapporterna 
455 och 567. Den dåliga tonen berodde på 
att kylan gjorde sändarna ostabila. En
vägs-OSO har körts över ett avstånd av 
30 km. 

I Danmark och Finland har man också 
startat OTH-Iocatortopplistor och ·ur des
sa hämtar vi följande intressanta siffror : 
I topp i Danmark ligger OZ8SL med 149 
rutor, följd av OZ1OF med 137 och OZ9PZ 
med 103. På 432 leder OZ9SW med 38 ru
tor. Den finska listan leds av OHOAA med 
95 (uppenbarligen gammal uppgift) följd 
av OHONC med 77 och OH2BEW med 70. 
På 432 leder OH2BEW med 13 rutor. 

Dom finska reglerna är en direkt kopia 
av våra regler, men dom danska begär 
endast att man ska tala om hur många 
man kört. Så vitt jag förstår går OZ9SW 
därvid miste om en mycket g ivande infor
mationskälla angående våg utbredning på 
VHF och UHF. I Finland har tidigare fun
nits en lista över OTH-rutor men den var . 
sedan flera år avsomnad. Den gällde för 
övrigt endast finska rutor. 

Nästa lista kommer i augusti-OTC och 
ska gälla situationen den 2 juli kl 24.00. 
Alla bidrag måste vara framme senast lör
dagen den 6 juli för att räknas med. Bi
drag som kommer med posten n:!ånd~gen 
den 8 juli eller senare tas med forst I no
vember-OTC. Eftersom det tar ett par dar 
med posten skulle jag vilja föreslå att 
ingen postar sina bidrag senare än ?en 
3 juli. Annars är risken stor att dom Inte 
kommer fram i tid . 

DEMENTI 

Uppgiften från SM7 om att OZ60L skul
le ha kört EA1AB vid tropoöppningen den 
20-21 januari har visat sig felaktig. Det 
hela berodde enligt uppgift på ett missför
stånd (språksvårigheter?). 



TOPPLISTAN 
Läget den 2 april 1974 

144 MHz Antal Längsta QSO (mil ) Antal 
rutor T A M E MB rutor T A M E MB 

l. SM5BSZ 144 141 162 189 787 33. SM4FVD 55 85 93 
2. SM6CYZ/7 132 113 121 159 SM5AFE 55 99 87 
3. SM5LE 131 144 121 189 35. OHOAZZ 48 113 65 
4. SM7AED 125 123 116 108 SMOCPA 48 96 103 

37. SM6FBQ 46 72 117 5. SK6AB 116 123 109 38. SM7DQB 39 99 
6. SMSAll 112 140 145 189 39.0HONB 37 92 71 
7. SM7FJE 105 123 116 115 40. SM1CUZ 35 84 85 
8. SMODRV/5 104 133 96 179 41. OHONI 31 113 62 
9. SM7WT 100 155 98 42. SM6FBQ/4 7 32 

10. SMODRV 97 144 139 154 43 . SM6FHX 6 27 

11.0HOAA 96 153 89 
432 MHz Anta l Längsta QSO (mil) 12. SM4COK 86 114 103 

SM7AGP 86 111 113 97 
ruto r T A M MB 

1. SM5LE 27 140 62 14. SM4CMG 82 128 140 2. SM5AII 23 82 
SM5CFS 82 138 129 3. SM7AED 13 98 

16. SM6PF 81 117 121 4. SM5BSZ 12 96 38 
17. SM4ARQ 80 138 107 5. SM4CMG 11 61 
18.0HONC 75 139 92 6. SMOCPA 10 40 
19. SM5CJF 74 138 92 7. SM5DJH 7 36 

20. SMOFOB 72 69 117 8. SM6FBQ/4 4 26 

SM4AXY 72 96 117 
9. SM6FBQ 3 25 

SM5FND 72 90 127 1296 MHz Anta l Lä ngsta QSO (mil) 
23. SK6ABj7 71 104 rutor T MB 
24. SM5AGM 69 193 113 1. SM5DJH 2 7 
25. SM2CFG 67 154 106 161 SM5LE 2 1 
26. SMOAGP 65 59 125 3. SM5AII 1 1 

SM1EJM 65 100 85 SM5CCY 1 1 
SM3BIU 65 32 97 128 
SM4EBI 65 94 117 2304 MHz Antal längsta QSO (mil) 

30. SM2CKR 62 155 87 rutor T MB 
SM5DJH 62 122 88 1. SM5CCY 1 

32. SM6BCD 56 116 176 SM5DJH 1 

The above chart shows the number of QTH-Iocator squares (main squaresl worked by different 
stations on different bands. It also shows the best DX in units of 10 kms via different types of 
wave propagation, e.g. 141 means 1410 kms. For wo ve propagation the following abbrevia-
tions are used, T = tropo, A = au rora, M = meteor, E = sporadie E and MB = moonboun-
ce. II is pub lis hed eve ry thi rd month in QTC, the Swed ish amateur radio magazine. 

SMATT OCH GOTT 

SM4XL meddelar att han anser att man 
i stället för att tala om " vågtyp" hellre bör 
använda uttrycket " sändn ingsklass" . 

* 
SM3AKW skriver att han vid ett norr

skens-OSO med UA 1 WW fått veta att 
Andrej den 16 mars kört UA4NM och hört 
en UA9 (via norrsken)! 

* 
SM5LE hälsar att han numera hör 

SP2VHF (145994800) mer eller mindre kon
tinuerligt. I Berlin lär en ny fyr ha kommit 
igång på 144.807 med signalen DLOBU. 
Vid norrsken ändras signalen t ill DLOBUA, 
hälsar Sven. 

SM7AED och SM7FJE vill gärna ha me
teor-sked med län BD på CW eller SSB. 

SENSATIONELLT NORRSKENS-aSO 

Via SM7WT, SM4ARO m fl har jag fått 
veta att SM5AWU under norrskenet den 4 
april kö rde en F-station som bodde i söd
ra Frankrike, avstånd 200 mil, vilket måste 
anses högst anmärkningsvärt. Signalen var 
F2DY och OTH-Iocatorn ZE24j, dock var 
SM5AWU osäker på OTH-Iocatorn p g a 
ORM från en PAO :a. Enligt callbooken bor 
F2DY i en förort till Bordeaux, vilket stäm
mer ganska bra med ZE24j , dock inte helt 
exakt. Vi hoppas återkomma till detta OSO 
när OSL-kort utväxlats. 
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TESTER 
och 

DIPLOM 

Spaltredaktör 
Kjell Nerlich, SM6CTa 
Parkvägen 9 
54600 KARLSBORG 

Testledare 
Jan Hallenberg, SM0DJZ 
Sleipnersgatan 64, 7 tr 
19500 MÄRSTA Tel. 0760-17937 

TESTRUTAN 
Månad Trafik- Senaste 
Datum Tid i GMT Test sätt regler aso med 

Maj 
11-12 2100-2100 Ryska Testen GOM GW 1972 :4 WW 

12 1000-1100 Månadstest nr 5, 7 MHZ FONI 1974:2 SK/SL/SM 
18 0000-2400 5th WTD Gontest FONI 1974 :3 WW 
19 1000-1100 Månadstest nr 5, 7 MHZ GW 1974:2 SK/SL/SM 
26 0800-1100 SSA Portabeltest GW/ FONI 1973:5 SK/ SL/SM 
29 1815- 1930 SARTG Aktiv itetstest RTTY 1974:2/3 WW 

Juli 
6- 7 1800- 1500 aRP Summer Gontest GW Detta nr WW 

RESULTAT 

MANADSTEST nr 3 CW mars 24 1974 
1. SK0CT 25 07.22.25 14. SM0BDS 2307.44.00 
2. SM5FDD 07.28.00 15. SM0ESY 22 07.42.00 
3. SL0FV 07.34.00 16. SM0CXM 21 07.24.00 
4. SM6CYZ 07.36.10 17. SM6EHL 21 07.37.00 
5. SM0CHB 07.37.00 18. SM0DZH 18 07.41.00 
6. SM5BKI 07.38.00 19. SM7A IL 1707.38.00 
7. SM5CLE 07.39 .10 20. SM3ELV 1707.44.00 
8. SM4EPR/4 07.40.00 21. SM0AHQ 1607.44.00 
9. SMSEOS 07.40.40 22. SM3EMJ 11 07.44.00 

10. SM5FUG 07.42.30 23. SK0 HB 7 07.44.00 
11. SM6BSK 07.43.30 24. SK2AU 6 07.25.00 
12. SM5BAX 07.45.00 25. SM2EFB 5 07.44.00 
13. SM3DTR 23 07.43.45 

Ei insända loggar : SM2BJE SM2BNS SM2CEW 
SM2FMR SL2AN SM3CBR SM3EWB SM4FG N 
SM5EKQ SM6EAT 
Checklogg : SM6DTN 
Totalt deltog 37 stationer. 
Kommenta r: Slarv förekommer mycket ofta i log
garna och placeringen faller då fö r en station 
sam kört fu llt, exempelvis 10 platser. Var nag
g ran vid QSO.andet, tag god tid på er, fråga 
om på rapport om ni är osäker. 
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MANADSTEST nr 3 FONI mars 10 1974 
1. SM5CLE 1907.40.10 7. SM4AWG 1407.42.00 
2. SM6BGG 18 07.42.00 8. SM7BGB 12 07.21.30 
3. SMSDPS 17 07.41.00 9. SM2EJE 9 07.44.30 
4. SMSBKI 17 07.41.20 10. SM2EFB 7 06.S9.00 
S. SMSBAX lS 07.21.00 11. SM3DIJ 6 06.44 .00 
6. SM0 CXM lS 07.28.00 

Ej insända loggar : SM2FMR SK2AU SM3BDZ SL3AI 
SM4EPR SK6GX SM7AAH SM7AIL SM0CER 
SM0EWM 
Totalt deltog 21 stationer. 
Kommenta r: En dylik test skall ei gå vid denna 
tidpunkt, ni gubbar är morgontrötta . Vilket här
med får anses bevisat. 

SM3DIJ • 

Loggar senast en vecka efter testen till : 

Månadstesten 

Lars-Äke Persson 
Hällgumsgatan 43 A 
872 00 KRAMFORS 



S A C 1973 CW-DELEN Multi/Multi-
Single ap . I. SK5AA 2.388 107 255.516 
I. SM2EKM 2.500 87 217.500 

Siffrorna anger placering, call, QSO-poäng , mul -
2. SM5SBN 1.626 100 162.600 

tiplier och slutpoäng. 
3. SM5CMP 1.420 101 143.420 TOP TWELVE SCANDINAVIANS CW 4. SM5AYY 1.340 93 124.620 
5. SM4DCI 1.270 82 104.140 Single ap . 
6. SM5CNQ 1. 182 88 104.016 I. OH8RC 2.926 110 321 .860 
7. SM5BNZ 1.316 68 89.488 2. OZlLO 2.754 111 305.694 
8. SM2CAA 1.110 60 66.600 3. SM2EKM 2.500 87 217.500 
9. SM0DJZ 931 68 63.308 4. OH3YI 1.974 110 217.140 

10. SM5DSF 844 69 58.236 5. OH1PS 1.862 106 197.372 
Il. SM3DNI 869 66 57.354 6. SM5CBN 1.626 100 162.600 
12. SM71D 790 69 54.510 7. LA5UF 1.782 83 147.906 
13. SM3BCS 656 69 45.264 8. SM5CMP 1.420 101 143.420 
14. SM7ACN 801 55 44.055 9. OH7RF 1.544 92 142.048 
15. SM5BK I 781 55 42.955 10. OY5NS 1.585 86 136.310 
16. SM7JZ 612 63 38.556 11. OH5WH 1.642 83 136.286 
17. SM0TW 759 47 35.673 12. OZlHT 1.706 78 133.068 
18. SM6CYZ 672 53 35.616 
19. SM5AD 431 72 31.032 Multi/S ingle Top Six 
20. SM0BDS 527 53 27.931 I. OH2BO 2.253 129 290.637 
21. SM5BAX 710 36 25.560 2. SK6AW 2.402 97 232.994 
22. SMSENP S16 46 23.736 3. SL2ZZU 2.444 80 195.S20 
23. SM0CGO 413 47 19.411 4. OH1MM 1.869 101 188.769 
24. SM7KU 423 44 18.612 5. OH3AM 1.795 96 172.320 
25. SM0CCM 50S 34 17.170 6. SM5API 1.987 86 170.882 
26. SM4CMG 342 43 14.706 
27 . SMSFNB 342 42 14.364 Multi/Multi Top Four 
28. SMSCEU 456 31 14.136 I. OH1AA 3.478 155 439 .090 29. SM0FY 246 49 12.0S4 2. OH1AF 3.167 146 462.382 30. SM7AIL 286 42 12.012 
31. SMSFUG 363 33 11.979 3. SKSAA 2.388 107 2S5.516 

32. SM7BNI 335 32 10.720 4. OH3AG 1.127 72 81.144 

33. SM6PF 289 37 10.693 Top Six NON-SCANDINAVIANS 
34. SM5CCT 262 35 9.170 Single ap . 35. SMSBNX 294 27 7.938 
36. SM6AVD 205 38 7.790 I. UB5MZ 6.920 
37. SM5DNO 261 25 6.525 2. IT9AF 5.764 
38. SM01X 230 25 5.750 3. UW3HW 5.346 
39. SM7QY 184 31 5.704 4. UA9JH 4.522 
40. SM7FYM 147 30 4.410 5. UW6MP 4.029 
41. SM5PS/Q 170 23 3.910 6. SPSEXA 3.728 
42. SM4AZD 129 30 3.870 

Multi/S ingle 43 . SM5RE 245 15 3.675 
44. SMlCXE 164 22 3.608 I. YU1BCD 8.712 
45. SM5EUF 129 20 2.580 2. UK6LEZ 7.548 
46 . SM0KV 131 19 2.489 3. UK5MAF 6.680 
47 . SM7EH 116 20 2.320 4. UK2PAF 6.280 
48. SM00Y 126 18 2.268 5. UK2WAF 5.434 
49. SM4AXY/4 149 15 2.235 6. YU4EBL 5.396 
50. SM5AKS 127 15 1.905 
51. SMSFNU 134 13 1.742 S A C 1973 FONI-DELEN 
52. SMSDLO 112 13 1.456 Si ng I e operator 
53. SM5CZQ 102 13 1.326 
54. SM6FBP 69 13 897 I. SM2EKM 1599 133 212.667 
55. SM5DQG 61 14 854 2. SM5AD 1642 118 193.756 
56. SM6CMU 72 8 576 3. SM5CEU 1539 116 178.524 
57. SM6CKU 64 8 512 4. SM5CSS 1429 111 158.619 
58. SM7TQ 44 9 396 5. SM5CAK 1062 90 95.580 
59. SM6DJI 64 6 384 6. SM7ACB 1115 73 81.395 
60. SM7BGA 50 6 300 7. SMlD UW 738 84 61.992 
61. SM5DLR 42 7 294 8. SM5BNZ 685 87 59.595 
62. SM0FLV 40 7 280 9. SM5CMP 643 82 52.726 
63. SM5BFJ/5 24 2 48 10. SM5CBN 592 75 44.400 

11. SM7EJQ 622 66 41.052 
12. SM5DUL 548 64 35.072 

Checkloggar: SMSBOX och SM6JY 
13. SM5AXP 432 61 26.352 
14. SM7CX I 360 59 21.240 

Multi/Single 15. SM6BGG 503 40 20.120 
16. SM3BUS 284 47 13.348 

I. SK6AW 2.402 97 232.994 17. SM0DJZ 240 47 11.280 
2. SL2ZZU 2.444 80 195.520 18. SMSRE 299 36 10.764 
3. SM5AP I 1.987 86 170.882 19. SM5CNQ 236 42 9.912 
4. SM1EUB 1.550 84 130.200 20. SM1CXE 219 37 8.103 
5. SK5EU 1.275 87 110.925 21. SM0 CGO 169 37 6.253 
6. SK3GK 690 57 39.330 22. SM0ATN 220 27 5.940 
7. SM7DER 325 31 10.075 23. SM6CKS 197 27 5.319 
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24. SM5BAX 167 24 4.008 4. UK6LAZ 7.980 
25. SM7ECX 219 18 3.942 5. UK9ABA 6.888 
26. SM5BNX 136 18 2.448 6. HA5KKB 5.654 
27. SMlAIL 96 23 2.2OB 

1973EUROPEAN DX CONTEST - RESULTAT 28. SM5BKI 90 22 1.980 
29. SM6CMU 137 14 1.918 Single operator: 
30. SM6CKU 76 23 1.748 CW 
31. SM7CYP 86 20 1.720 STN POÄNG QSO QTC Multipi. 
32. SM0BDS 97 15 1,455 l. SM0CCE 159155 357 338 229 
33. SM5ASY 74 15 1.110 2. SM6DHU 119053 489 380 137 
34. SM7TV 76 13 988 3. SM6CMU 36576 218 36 144 35. SM7BGA 64 13 832 4. SM0TW 18128 95 111 88 
36. SM5BFJ 59 14 826 5. SM5BNX 6004 79 88 
37. SMlClO 43 10 430 6. SM1BDA 4544 71 64 
38. SM4AZD 24 8 192 7. SM0CGO 4543 77 59 
39. SM00Y 20 8 160 8. SM7CMV 920 21 19 23 
40. SM7BGF 17 6 102 
41. SM7FYM 16 6 96 Multi operator: 
42. SM6BCM 11 3 33 l. SK5AL 494304 695 931 304 
Check loggar : Checklogg: SM01X 

SM4AWC SM5EP SMSBOX SM6EHP Single operator: 

Multi/Single SSB 

l. SK6AW 1601 107 171.307 l. SM4DQE 30422 194 93 106 
2. SK4DM 1408 121 170.368 2. SM0ATN 4248 59 72 
3. SK5EU 1083 lOB 116.964 3. SM7TV 3680 42 38 46 
4. SMlDBA 698 71 49.558 4. SM0DJZ 2024 44 46 
5. SL2ZZU 485 43 20.855 5. SM7AIL 1521 39 39 
6. SK5BE 269 29 7.801 6. SM0CGO 704 22 32 

Checklogg: SL5ZYJ 7. SM5CAK 132 11 12 

Multi/Multi 
Multi operator: 
l. SM5AOE 519792 678 869 336 l. SK5AA 1205 93 112.065 2. SL2ZZU 190960 444 436 217 

TOP EWELVE SCANDINAVIANS PHONE Checkloggar: SM5BFJ SM5BGO SM5CVC SM5EOO 
Single ap. SM5EQW 

Segrare CW Singleoperator: DJ8SW 561365 p. 
l. OH2BM 323.020 Segrare CW Multi operator: UA9ACN 730464 p. 
2. OZ5KF 310.579 Segrare SSB Single operator: DK4TP 695684 p. 
3. OH3YI 305.730 Segrare SSB Multi operator: UA9BE 1120320 p. 
4. SM2EKM 212.667 
5. OH1VR/8 199.206 RYSKA CQM·DX CONTEST 1973. 
6. SM5AD 193.756 Single operator: 
7. SM5CEU 178.524 Alla Band: 8. SM5CSS 158.619 
9. OH1LW 158,400 STN QSO POÄNG Multipi. POÄNG 

10. OH5WH 153.884 l. SM7EAH 534 740 45 33300 
11. OY5NS 130.560 2. SM71D 248 329 32 10528 
12. OH7RF 129.168 3. SM0TW 219 259 32 8288 

4. SM4CHM 198 285 24 6840 
Multi/Single TOp·SIX 5. SM7AIL 112 151 26 3926 
l. OH2NM 283.500 6. SM01X 72 134 19 2546 
2. OH3AM 244.853 7. SM5BNX 60 74 34 2516 
3. OH2TI 205.288 8. SM4AZD 75 119 21 2499 
4. OH1MM 176.880 9. SM0BDS 74 144 17 2448 
5. SK6AW 171.307 10. SM5RE 55 78 14 1092 
6. SK4DM 170.368 14 MHz: 

Multi/Multi TOP·THREE l. SM0BVQ 149 232 26 6032 
2. SM6JY 83 11l 23 2553 

l. OHIAA 466.284 3,5 MHz: 
2. SK5AA 112.065 l. SM5DLR 9 9 5 45 
3. OH8TS 95.961 

Checklogg : SM5CEU 
TOP-SIX NON SCANDINAVIANS PHONE SM7EAH kom gå ondra plats i ~ruppen single 
Single ap. op., alla band land amatörer i uropa. GRAT-

TIS. 
l. HA3ME 5.800 Segrare blev OK3EA med 42744 poöng. 
2. OK1MPP 5.676 
3. OK3YCE 4.734 
4. 12PTQ 4.410 
5. UR2QD 4.066 
6. DK9FE 3.791 

Multi/Single Checklogg är bättre än Ingen logg! 
l. YUlJRS 10.275 
2. UK5MAF 8.856 
3. YU4EBL 8.360 
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RYSKA TESTEN - CQM 1974 

För att spara utrymme, och då det ej 
föreligger några ändringar för årets täv
ling, hänvisas till reglerna i QTC 1972:4. 

Loggar: Poststämplas senast 1 juli 1974, 
och sändes till Central Radio Club, P.O. 
Box 88, Moscow, USSR. 

Diplom: En mängd olika diplom utde
las, men för att komma ifråga måste en 
landvinnare uppvisa minst 6 timmars ak
tivitet, och en kontinent vinnare 12 tim
mar. Om du uppfyller fordringarna för de 
vanligaste diplomen så passa på tillfället 
få dessa. Du behöver ej skicka QSL eller 
någon speciell ansökan. Gör bara en no
tering i loggen. 

-6CTQ 

PORTABELTESTEN 74 

Söndagen den 26 maj. Arets tävling 
kommer att bli en arbetssam dag. Pro
gram: lördag kväll packning och översyn 
av radion. Söndag: (alla tider i SNT) Re
velj 0600, medan övriga familjemedlemmar 
sover en sista test och översyn av radio
grejorna. 0700 Väck barnen försiktigt, 
smyg tillsammans ut i köket, och laga ge
mensamt frukost, lite extra pålägg är fixat 
under lördagen. 0715, äggen färdiga. 0730 
brickan dukad. 

Det är förunderligt en sådan här dag, 
nu när brickan är klar, blomman, paketet 
ja, allt är klart så börjar man f.~n~era, 
skall man sjunga eller . .. Ja det dar over
låter vi till de små, tiden går. Det blir en 
ordentlig hyllning, allt är frid och fröi,d. 
En sådan dag gäller det att ta det for
siktigt. Hur skulle det vara att åka till 
skogs i dag. Förslaget låter ihåligt, men 
en blick ut genom fönstret skulle kunna 
övertyga den man minst anar! Blå himmel 
och sol. Kl 0815 redan på väg ut i natu
ren . Med packad korg, fika, radio och an
tenn, allt väl förberett. Nu gäller det att 
snabbt övertyga xyl att radion måste pro
vas. Man skulle kanske säga att det är 
lite fusk, för just den 26 maj är det ~å 
fint väder, så xyl är helt förstående till 
förslaget, och med gemensamma krafter 
är snart antennen på plats (högt och fritt). 

Nu när du klarar dig själv, så föreslå en 
liten promenad för övriga familjen. 1030 
gemensam paus med fika. Den sista ti~
men ytterligare stationer i den redan val
fyllda testloggen. 1200, med gemensamma 
krafter packas allt, och nu kommer vi till 
överraskningen, för när bjöd du .ut x~1 
sist. I dag skall hon slippa att stå Vid SPI
sen. Jag tror att din xyl ej glömmer mors-

dag 1974, något ovanligt men riktigt trev
ligt. Måndag : nu skickar du loggen till 
SSA Testledare SM0DJZ! 

. 73 och lycka till -6CTQ 

SUMMER QRP CONTEST 1974 

Härmed inbjudes du att deltaga i Sum
mer QRP Contest, som anordnas av AGCW 
(Activity Group CW). 

Tid: 6 juli 1974 1800 GMT-7 juli 1974 
1500 GMT. Ett uppehåll på 6 timmar mås
te göras. Får delas i högst 2 delar. 

Band: 3,5-28 MHZ. Endast CW. 
Tävlingsmeddelande: Består av 7 siffror. 

RST + QSO-nr/input i watt. (1-9w). Ett X 
sättes sist, om du kör kristallstyrt. T.ex. 
579003/6x. Effekten avrundas till närmast 
hela watt 1-9. 

Klasser: Endast single operator. Effek
ten måste vara under 10 watt DC. 

Poäng: QSO med alla stationer räknas. 
Eget land = 1 p, egen kontinent = 2p och 
DX = 3p. Dubbel QSO-poäng erhålles om 
man använder input lägre än 3 W eller kör 
med kristallstyrd TX. 

Multiplier: Varje DXCC-Iand i egen kon
tinent ger 1 mul!., och varje land i DX ger 
2. Call areas i JA, PV, VE, VK, W och ZS 
är separata multiplar. 

Loggar: Använd separata loggar för var
je band. I övrigt den vanliga uppställning
en plus ett sammanräkningsblad med an
givande av minimi-paus call, namn och 
adress och gärna några data över den an
vända riggen. Loggarna sändes till: Hart
mut Weber, DJ7ST, D-3201 Holle, Kleine 
Ohe S, Tyskland . 

Deadline: 31 juli 1974. 
Även QRO-stationer är välkomna att va

ra med, men QSO endast med QRP-sta
tioner. Samma regler men ingen effekt
gräns (med hänsyn till cert hi). 

Resultat: QRP-testen 1973. SM resultat. 
1. SM5CCT (26) 913p 40-15 3W. 

Testen vanns av DJ7HZ med 25.462p och 
8W. 

• SM0DJZ 

MANADSTESTERNA 

MT under MAJ på 7 MHZ som vanligt. 
Uppehåll juni och juli. Augusti på 7 MHZ. 
Info i senare nr av QTC. 

• SM3DIJ 

GOD SOMMAR 

önskar SM3DIJ/Lars-Ake 
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DX-NYHETER 

A4XFE 21260 SSB 1930z. Adr Steve 
Christmas, P.O. Box 981, Muscat. OSO 
med: SM6CWK. 

AP2KS Ofta ORV 3798 SSB 223z. OSL 
mgr SM1CNS. 

CF3 Se OTC 1974:3. OSL skall gå via 
P.O. Box 756, Brantford, Ontario Canada. 

CT2BL 14220 SSB 1000z, John försöker 
vara ORV 8-10 dagar varje månad. 

CT3 Ni som körde CT3/0Z1 LO som var 
ORV mars 20-27 kan skicka OSL via EDA. 

JY1 Kung Hussein nu ORV med ny 
Drake stn och 5 el beam. OSL via 
WA3HUP eller direkt Box 1055, Amman. 

KJ6DI Ron kommer att stanna 1 år, och 
finns ofta ta ORV runt 14290 7-8z. OSL 
via W6JYT, 4 IRC. 

P29BO (SM5BNO) Roald är ORV från 
Port Moresby Papua. Roald meddelar att 
han är ORV och lyssnar efter SM 14200-
240 13-14z. OSO med SM5DOC SM6BHK 
SM6CTO SM6CVX SM6DRM. 

SM2DWH/S2 Jan-Erik är flitigt ORV runt 
14230 14z. OSL mgr SM2EKM. 

SV1DB/A Mount Athos. Kolla loggen, om 
ni var bland dom lyckliga april 21-25 1973. 
DL-CU har alla loggar och lovar OSL. 
DL 1 CU Box 585, 0-7 Stuttgart 1. 

SU VE6CBJ/SU Frank är ORV dagligen 
14150-200 10z. OSL via VE1AL. 

TZ2A ORV 14150 SSB 10z. Brukar efter
hand gå över på CW 14005 17-19z. 

3B8DA Alex ORV 3505 CW, och är myc
ket stark 22z. 

6CTQ 

• 

QSL-ombud iSMS 
Arboga 
Boxholm 
Bålsta 
Enköping 
Eski Istuna 
Fagersta 
Finspäng 
Gimo 
Gnesta 
Katrineholm 
Kisa 
Knivsta 
Knutby 
Linköping 
Lönnaholm 
Miölby 
Motala 
Norberg 
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SM5FF 
SM5TA 
SM5BKI 
SM5CVC 
SM5FZ 
SM5YP 
SM5DPE 
SM5EPP 
SMSEJN 
SMSCYI 
SM5EBG 
SM5CQR 
SM5EST 
SMSAYY 
SMSON 
SM5CNQ 
SMSCAK 
SMSCAH 

QSl-INFORMATlON 
A4XVA via EP2WB 
AP2KS via SM1CNS 
C31 BC via F91 E 
CR3AH via CTl UE 
CR3WB via CTlBH 
CT2BG via WA2BCK 
CT2BL via W1FXD 
CT2BM via WA5BDJ 
FB8WB via F8US 
FL8CE via F31M 
FRlZL/T via F8US 
HB9XBB/ 
HB0 via OE7XIH 
HB9XBC/ 
HB0 via OE7XIH 
DE7TNI/ 
HB0 
HS3AIG 
HS4AKF 
HZ1AB 
JD1ACH 
JA3LWA/ 

via OE7XIH 
via WA4BKC 
via K7UXK 
via DJ9ZB 
via JA3GZN 

JD1 via JA3GZN 
JH3TKM/ 
JD1 via JA3GZN 
KB6CU via WB61KI 
W6LUV/ 
KB6 via W6LUV 
KC4USX via K7WPZ 
WA7IXE/ 
KP6 
KW6HF 
M1FOC 
P29FV 
P29MC 
PJ1DA 
PJ8HS 
PJ9JT 
SM2DWH/ 

via KS6DY 
via WA6BBI 
via DLlRK 
via K6ZDL 
via K6ZDL 
via W3BYX 
via KV4FZ 
via W1BIH 

S2 via SM2EKM 

3B8DA 

TA1HY 
TA1KT 
TA2BK/l 
TA2QR 
TJ1EZ 
VK0DM 
VP1MT 
VP2DE 
VP2DAJ 
VP2MAR 
VP2MHB 

VP8MS 

VR1AA 

VR1PD 
VS5MC 
VS9MB 
VS9UA 
WY4TBS 

XV5AC 

XW8BP 
ZF1BR 

via W5QPX 
via DJ0UJ 
via DJ0UJ 
via DJ0JD 
via PA0EZ 
via VK3FF 
via G3UCT 
via VE3GCO 
via VE3GCO 
via W0AR 
via W4WWG 

via K4MZU 

via K3RL Y 

via WB61KI 
via DK5JA 
via G3KDB 
via G3UAO 
via WA4WTG 

via W1YRC 

via JH1ARJ 
via W4KA 

ZF1JM via WB8DZM 
ZB2CJ via G3ATU 
ZK1MA/ 
ZK1 via W6KNH 
ZS2MI via ZS6LW 
3A0FY/M via F9UW 
3B6CF via JA0CUV 
4W1CW via DJ9ZB 
6F8J via XElJ 
7P8A y via K3TUP 
9X5NA via WlLFA 

är tacksam för OSL direkt. Hans adress är 
Alex Mootoo, 39 Brown Sequard Ave. 
VACOAS, Mauritius. (SM7AAZ) . 

Norrköping 
Nyköping 
Rimforsa 
Rydsnäs via SM7 
Sala 
Skutskär via SM3 
Skärpl inge 
Sparreholm 
Ströngnäs 
Säd erfors 
Säderköping 
Tierp 
Uppsala 
Vingåker 
Vösterås 
Atvidaberg 
Osthammar 

SMSUI 
SMSBPJ 
SMSDLO 

SM5BFJ 

SMSGJB 
SMSBPP 
SMSEIT 
SM5DNI 
SM5DTO 
SM5EMY 
SMSDSV 
SMSF N B/S KSAA 
SKSEW 
SMSBXC 
SMSASV 



SSA:s CW-prov 
RESULTAT AV SSA:S CW-PROV NR 7 
DEN 24 FEBRUARI 1974 

Sändningen skedde från SVARK:s klubb
stuga på Vissmålen vid Jönköping. Sam
manlagt insändes 105 prov av över 60 del
tagare och av dessa godkändes 64 prov. 
Deltagarna fördelade sig distriktsvis så
lunda : 

För varje insänt mottagningsprov er
lägges en avgift om 3 kronor till SSA:s 
postgiro S 22 77-1 . På talongen anges 
" CW-prov", namn och ev. signal. Kopia 
på rättat prov får du mot ett SASE till 
SM5TK, Box 13, 15013 TROSA. Skriv 
CW-provets nummer på kuvertet. 

SM0 : 
SM1 : 
SM2: 
SM3 : 

12 st 
1 st 
2 st 
2 st 

SM4 : 9 st 
SMS: 11 st 
SM6 : 6 st 
SM7 : 19 st 

Godkända provdeltagare : 

60-takt aO-takt 

-0DGO -6EQV -0FLA 
-3EVR -6FYU -0FIY 
-4FGI -7BRL -3EVR 
-4FIV -7BEP -4FGI 
-4GIB -7DWY -SBTR 
-4GTB -7DYZ -SEUU 
-4GLC -3-S31S -7CSG 
-4GGD -6-SS03 -7DYZ 
-SBTR -0-SS48 -7EVW 
-SCSS -0-SS99 -7 -S070 
-SGLA 

Insända prov : 

31 18 

100-takt 

-0DGO -SCSS 
-0ECW -SEUU 
-0FAL -SFGU 
-0FFS -6UP 
-0FIY -7DGY 
-4FIF -7DYZ 
-4GTB -7FTK 
-STA -7FYM 
-5ASY 

30 

125-takt 

-0DGO 
-0ECW 
-0FFS 
-4GTB 
-5TA 
-SAKS 
-6CYZ 
-7DYZ 

10 

150-takt 

-0DGO 
-SDSE 
-7BBV 

7 

175-takt 

-0CTU 
-0DGU 
-1CXE 
-SDSE 
-7EQL 
-7FDN 

7 

SSA :s provkontrollant 
SM5TK/Frasse 

SSA TELEGRAFISÄNDNINGAR ÖVER SKSSSA' ) 
maj-juni 1974 

Slag IDatuml kl. SNT 
I 

QRG 
I 

Anm. 

CW-prov nr 82
) 12/S 1030-1100 36S0 kHz Diplomsändning 

Övningssändning 2S/5 1400-1500 3520 kHz Text ur QTC 2/74 s. 40-41 
Övningssändning 8/6 1400-1500 3520 kHz Text ur QTC nr 3/74 s. 91 
Övningssändning 29/6 1400-1500 3520 kHz Text ur QTC nr 3/74 

s. 108-110 

' ) Västerås Radioklubb/SM5ACQ Donald. 
2) Via SK5SSA/2 i Umeå (Föreningen Umeå Radioamatörer). Provledare : SM5ACQ/Donald . 

. Prov till kansliet senast 20/5 -74. 
Övn ingssändningar : 40, 60 och 80-takt om 15 min./takt. De högre 10 min./takt. 
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Rävjakt 

Våren och sommaren tränger på. Med and
ra ord, rävjaktssäsongen är här. Kom med 
ut i skogen och motionera! 

Från Stockholms rävjägare har rappor
terats att vintern varit varm och att deras 
skidjakter har avverkats utan skidor. 

Resultat från jakt vid Tyresta 24.2. 

1. G Svensson 
2. R Persson 
3. S Carlsson 
Antal deltagare var 11 st. BZR och DXG 

anordnade jakten. 

Jakt vid Flaten 10.3. 
1. G Svensson 
2. S Carlsson 
3. BF 
Antal deltagare var 15 st. BGU anord

nade jakten. 

Jakt vid Masmo 23.3. 

1. R Persson 
2. AKF 
3. BGU 
Antal deltagare var 10 st. G. Svensson 

anordnade jakten. 
Vid pressläggningen skall enligt SRJ :s 

program sex st tävlingar vara avverkade. 
Tävlingar därefter är planerade till 21.5, 
ban läggare SM5DYP. 11.6 går den sed
vanliga jakten vid Ängsjö , arrangerad av 
Järfällaamatörerna och den 13.6 skall 
S Carlsson lägga en tävling . Information 
om SRJ :s tävlingar kan fås från BZR
TOBBA, tel 08/777 32 80. 

Från Västerås RPO-sektion kan rappor
teras. 

Jakt vid Björnön 17.4. Banläggare 
SM50W Kurt. 

1. SM5CJW Bosse 
2. SM5DEE Martin 
3. SM5ACQ 
Antal startande var 20 st. 
Planerade tävlingar efter pressläggning. 
8.5 Banläggare CJW 

15.5 Banläggare OW 
29.5 Banläggare DEE 
5.6 lägger Lars Höglund tävling. 

Närmare information om tid och plats 
publiceras i VL T tävlingsdagen (varje ons-
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Leif Zettervall, SM5EZM 
Stångjärnsg. 139 
724 73 VÄSTERAS 

dag förutom juli) eller genom SM5EZM. 
Till SM-NM 1974 som går på Gotland 

månadsskiftet augusti/september planerar 
VRK resa kollektivt med flyg eller båt ord
nad på sådant vis att så många deltagare 
som möjligt från fastlandet skall kunna 
ansluta från Arlanda eller Nynäshamn. 
De som är intresserade medfölja ombedes 
kontakta VRK/SM5EZM snarast för att vi 
skall kunna upphandla resan så ekono
miskt som möjligt. 

I Falun är man ca 10 aktiva och hade 5 
st jakter 1973. Kontaktman är 

Leif Lissmyr, SM4FLK 
S. Mariegatan 10 B 
791 00 Falun. 
Förra årets verksamhet i Gävle refere

rades i novembernumret av QTC, antalet 
aktiva är 13 st. Kontaktmannen Karl-Olof 
vill gärna ha fler namn på sin adresslista 
när han skickar ut kallelse till årets första 
jakt. Adressen är: 

Karl-Olof Elmsjö, SM4CLA 
Videvägen 22 
80229 Gävle. 
Uppsala RK har startat en RPO-sektion 

under 1973. Klubben har köpt 2 sändare 
och subventionerat inköp av 15 saxar, nå
got som manar till efterföljd. Förra året 
genomförde man 3 jakter och det blir 
säkert fler det här året. Lycka till med den 
fortsatta verksamheten. 

Upprop riktat till de klubbar där man 
ännu ej vaknat till liv och svarat på vår 
rundskrivelse angående planerade RPO
aktiviteter under 1974. Alltså kom loss och 
berätta vad ni tänker göra så skall vi lösa 
det vidare i denna spalt till "glädje" för 
alla varande och blivande rävjägare. 

östersjöveckan 

I likhet med tidigare år arrangeras Ös
tersjöveckan 8-14 juli i Rostock-Östtysk
land, som tidigare år innefattas rävjakt. 
Man har inbjudit ett lag bestående av 1 
lagledare, 1 tränare, 3 kvinnliga deltagare, 
4 manliga deltagare. Den som är intresse
rad kan få närmare upplysningar genom 
SM5EZM. Sista anmälningsdagen är 31/5 
-74. 



Från distrikt och klubbar 

CW-prov 
från SM7 

Donald Olofsson, SM5ACQ 
Malmabergsgatan 79 B 
723 35 VÄSTERAS 

SM7CRS, ordf. i SVARK, 
slutprovar SVARK:s hopsam
lade "hög" av Heathkit-riggar 
före CW-provet. 
Foto: SM5ACQ. 

Liten reserapport 

Vi for till Jönköping-Huskvarna en vår
dag i februari , denna underliga men be
hagliga vinter Anno 1974. Vi for på upp
drag av SSAs styrelse och efter inbjudan 
av SVARK, Södra Vätterbygdens Amator 
Radio Klubb, vars klubb-QTH i Vissmålen 
var målet för vår resa. 

Sändningarna för SSAs CW-diplom har 
nu pågått sedan hösten 1972 och SSAs 
CW-gäng har under den tiden allt oftare 
blivit påminda om de problem man i r~gel 
har med hörbarheten i norra och sodra 
Sverige då proven sänds. I södra Sveri-

SVARK:s klubbhus 
SM5ACQ. 

Vissmålen: Foto: 

ge har man ofta haft besvär med. QRM 
från europeiska stationer och uppe I norr 
har signalerna helt enkelt inte orkat fram. 
SSAs styrelse beslöt därför omkring års
skiftet att två av proven, på försök skulle 
sändas från annan plats än den ordinarie ; 
en gång från ett QTH söderut och en gång 
från ett QTH någonstans norrut. Avsikten 
härmed var att se i hur hög grad delta
garantalet från respektive landsändar på
verkades av hörbarheten. 

Den första "utflyttade" försökssändning
en blev under vintern i all hast fastställd 
att ske i februari och från SVARK's klubb
station, SK7AX. Ursprungligen var avsik
ten att vänta tills våren (den tid då våren 
ska komma enligt almanackan) men vin
tern var som sagt mild och behaglig och 
en 35-milatur med bil inget som helst 
problem, i varje fall inte om man far söder
ut. SVARK ställde välvilligt upp trots gans
ka kort varsel och lördagen den 23 februa
ri dök några YRKare upp i Vissmålen (där 
ligger SVARK's f d bondgård). På plats var 
då redan ett flertal klubbmedlemmar från 
SVAR K, som alla var i full färd med att 
trimma in 80 metersantennen för bästa 
riktverkan och SWR på den aktuella fre
kvensen, 3650 kHz. På plats inne i schacket 
fanns redan en välutrustad rigg som be
stod av ordinarie klubbstation samt en del 
för tillfället ditlånade tillbehör från privata 
medlemmar. 
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· SSAs CW-gäng hade i förväg lämnat 
vissa onskemål på stationsutrustning. T ex 
var ett av kraven att stationen måste vara 
sådan att både SSB och telegrafi skulle 
hamna på samma frekvens så att prov
deltagarna inte skulle behöva röra sina 
mottagare under provet. Den ordinarie 
Heathkit-transceivern tillät ej detta, så man 
hade plockat dit ytterligare en transceiver, 
så att SSB skulle sändas på en transceiv~r 
och telegrafi på en annan. För att vara 
säkra på att dessa skulle hamna rätt i 
förhållande till varandra fanns också en 
separat mottagare på plats. Ja, så fanns 
förståss ett slutsteg, Heathkit SB-200 och 
litet annat smått o gott. Så nog hade man 
laddat upp med riggar så det förslog. 

Mötet med SVARK's medlemmar och 
den .. trevliga klubblokalen var en mycket 
POSitiv upplevelse för oss. Lördagkvällen 
tillbringade vi med att provköra stationen 
för att få lugnande rapporter om riggens 
funktion och för att bekanta oss med alla 
riggarna. Kvällen avslutades sedan med 
kaffe hemma hos Britt, -7CRJ och Nisse 
-7ACR. ' 

Söndagmorgonen väcktes vi aven strå
lande sol vid niotiden. Strax därefter an
lände de första morgonpigga SVARK-med
lemmarna för att vara med vid sändningen 
av provet. Vi stoppade i oss en snabb 
frukost och lyssnade förståss på SM7-
bulletinen som SM7QY sänder på ett så 
förnämligt sätt. Frågan är om det inte är 
den mest perfekta bulletinen i landet? 
Klockan 1030 höll alla tummarna och sänd
ningen av SSAs CW-prov nr 7 startade. 
Att allt gick väl visar det glädjande stora 
deltagarantalet. SM7-distriktet är som sy
nes starkt dominerande i resultatlistan . 

Ett hjärtligt tack till SVARK för en trev
lig samvaro, för riklig undfägnad och för 
allt arbete ni lade ned för att hjälpa till 
med en aktivitet till glädje för samtliga 
SSA-medlemmar. 

-ACQ-EFX-EHV 

Nästa resa 

När du läser det här, har redan resa nr 
2 avverkats. Den gången gick färden norr
ut, närmare bestämt till Umeå och För
eningen Umeå Radioamatörer, som stod 
som värdar för sändningen av CW-prov nr 
8 den 12 maj . Du som var med, glömmer 
väl inte att sända ditt prov till SSA senast 
den 20 maj. Hoppas SM2 dominerar den 
resultatlistan på samma sätt som SM7 
gjorde vid prov nr 7. 
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SMS 

SM5-samrådsmöte i Norrköping 

ägd~ rum den 9 mars 1974 i Norrköpings 
Radioklubbs klubblokal på Nelinsgatan. 
Efter besiktning av NRKs lokaliteter - tag
na i bruk av NRK-medlemmar redan 1946 
och innehållande FB möteslokal och triv
sam verkstad - bänkade sig 16 st närva
rande distriktsrepresentanter vid konfe
rensbordet. Förutom från Norrköping kom 
man ifrån Uppsala, Vingåker, Linköping, 
Motala, Bålsta, Västerås, Nyköping och 
Trosa. Av det gamla gardet såg man old
timers som -Uloch -FJ vid bordet. 

NRKs ordf. -BLN hälsade välkommen och 
därefter valdes DL5 till ordförande och 
-BLN till sekr. QTC och QSL var som has
tigast uppe till debatt. -FJ bad här att mö
tet framför ett tack till QTC red. -WB för 
det uppoffrande arbete han nedlägger för 
QTC och för det goda resultat som upp
nåtts. -UI, QSL-ombud för Norrköping, 
meddelade att QSL-distributionen funge
rade utmärkt. Han framförde också ett 
tack till distriktets närvarande QSL-chef 
SM5CAK. 

Därefter redogjorde DL för bulletinverk
sam.heten. och svårigheten att få fram ope
ratorer for SK5SSA som vid behov kunde 
tänkas avlösa SK0SSA på 3650 kHz på 
söndagsförmiddagarna. Ett antal av di
striktets klubbar har kontaktats men hit
tills med negativt resultat. Kan vi inte själ
~a ställa ~~p vid behov, så lönar det sig 
Inte att kritisera SK0SSA för dålig hörbar
het ansåg DL5, som verifierat att man fått 
klagomål från flera håll inom distriktet på 
dålig hörbarhet på SK0-bullen på 80m. 
Flera hade övergått att lyssna på SK6SSA, 
som hörs betydligt bättre. SM0 dras med 
liknande svårigheter att få fram operatö
rer, ett mångårigt problem. 

Så dryftades SSAs årsmöte. Styrelsen 
kommer att föreslå årsmötet en höjning av 
årsavgiften till 70:- . Samrådsmötet, med 
undantag för representanterna från Upp
sala och Västerås, uttalade sig för sty
relsens linje. Västerås och Uppsala öns
kade först diskutera frågan med sina klub
bar. -UI framförde önskemål att SK och 
även SL-stationer skulle tillsändas faktura 
av SSA på årsavgiften. Så övergick man till 
motionerna, där man i effektfrågan uttala
de sin mening att den EJ skulle tagas upp 
med Televerket. Mötet förordade ACQs 
förslag "att ej bruka mer effekt än vad 



som behövs för förbindelsens genomföran
de". Beträffande motionerna rörande an
tenninstallationer ansåg mötet att dessa 
frågor med det snaraste borde utredas. 
-ACQ meddelade att det i Frankrike fanns 
en lag som hindrar fastighetsägare att ne
ka en amatör att installera antennutrust
ning. Vidare efterlyste mötet en standard
information, som på lämpligt sätt ger sak
lig information om sändaramatörernas 
verksamhet och behovet aven god antenn 
för att över huvud taget kunna utöva hob
byn. Motionen för borttagande av QSL-av
gift för SJ9WL hänsköts utan uttalande till 
årsmötet. 

Beträffande det tidigare aviserade di
striktsdiplomet meddelade DL att styrelsen 
ser så restriktivt till instiftande av nya 
diplom att han nu nedlagt planerna på ett 
sådant. Istället hade DLS varit i kontakt 
med ledningen för Club SKSAJ och att han 
senare erhållit protokollsutdrag där Club 
SKSAJ beslutat att deras kommundiplom 
kan förses med "endorsements" avseende 
band, trafiksätt etc. (Därmed förtöli vitsen 
med "WASMS"-diplomet, det var inte märk
värdigare. Tack Club SKSAJ som nu kan 
gynna FM-kanaltrafikanter, CW-snubbar 
m.fl. andra specialister) . 

Ytterligare berörde mötet DL-vals frågan 
för SMS och man rekommenderade SMS
mötet i Uppsala i maj att utse val bered
ningskommitte för DL-valet 1975. Kom
mitten skall vara klar med förslag att in
lämnas till SSAs kansli redan den 1 ok
tober i år. 

Distriktets organisationsplan redovisades 
av DL och .sedan övergick man till UKS
frågor. -BO F undrade om behov förelåg för 
separata träffar, vilket man ansåg icke fö
religga, men ändå så väsentligt så att se
parata UKS-träffar bör om möjligt ordnas 
på distriktsmötena. (praktiska svårigheter 
gör att Uppsalamötet ej kan genomföra 
detta). Vidare berördes "Intruder Watch" 
som ingår i distriktsorganisationen. Infor
mation för verksamheten har ingått i QTC 
nr 1/73 . 

Nästa samrådsmöte blir förmodligen inte 
förrän mot slutet av 1974. Planer på ett di
striktsmöte i Nyköpings Sändaramatörers 
regi och i Oxelösund i senare hälften av 
september är under utarbetande. Förmodli
gen får vi veta mer i Uppsala på lördagen 
den 18 maj, se på annat ställe i denna tid
ning. Idag tackar vi Norrköpings Radio
klubb som värdar för en trevlig samvaro. 

DLS, SMSTK Kurt Franzen 

SM5-DISTRIKTSMöTE I UPPSALA LöR
DAGEN DEN 18 MAJ. 

För vårens distriktsmöte samlas vi i en 
lokal vid Heidenstams torg i Uppsala mel
lan kl 09-10. Vägvisare och skyltar kom
mer att sättas upp till vägledning . Mötet, 
som innehåller de sedvanliga mötespunk
terna för QTC och QSL plus val av leda
möter för distriktets DL-valberedning (DLS
val 1975!) och UKS-prat, beräknas pågå 
från kl 10 till 12.30. Därefter göres avbrott 
för lunch till kl 13.30. Lunchen intages 
lämpligast på Esso Motorhotell, som lig
ger mitt emot möteslokalen. Lunchpris ca 
20 kronor. Därefter avresa i egna bilar till 
Jonosfärobservatoriet, där man samlas för 
visning kl. 14.00. Denna beräknas vara av
slutad kl 16. I detta sammanhang: Utländs
ka medborgare uppmanas medta sitt pass. 
För resrutten ut till observatoriet utdelas 
karta. 

Gällande hela mötet: Förhandsanmälan 
är önskvärd men ej bindande. Ev. utställare 
av amatörmaterial är välkomna. Lotteri 
kommer att anordnas. Medta ditt QSL-kort 
för att uppsättas på närvaro-tavlan vid mö
teslokalen. 

Din förhandsanmälan sker lämpligast till 
distriktsledaren SMSTK, Kurt Franzen, Box 
13, iSO 13 Trosa eller per tfn 01S6/12S 96 
efter kl. 18. 

Till sist: Möteslokalen ligger i anslutning 
till E4-genomfarten i Uppsala. SMSCODI 
Göte medlem av SSAs repeatergrupp, är 
inbjuden för UKS-prat. Välkommen till fem
te distriktets vårmeeting ! 

Uppsala Radioklubb och DL5 

FIELD DAYS i Järfälla 

blir det lördag den 1 juni 1974 på Ängsjö 
Friluftsgård Lugnhamn. 

Färdväg: E 18, avfart Stäket. 
Vid gamla Stäket-bron skylt mot Ängsjö 

Friluftsgård, ca 4 km. 
73 och välkomna och TA GÄRNA MED 

YL!XYL eller motsvarande. 
JÄRFÄLLA SÄNDARAMATÖRER genom 

SMSXW/GÖran. 

Berätta i aTC om vad som händer 

i klubbarna! 
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SM4 
SM4-MEETING I LUDVIKA 

Arets vårmeeting inom SM4 skall enligt 
turordningen förläggas till län W och Lud
vika har utsetts som samlingsplats den 19 
maj . Deltagarna bör infinna sig 10.30 vid 
ASEA-skolan, dit det är mycket lätt att hit
ta. ASEA är ju den för Ludvika domineran
de industrin och den ligger vid stora ge
nomfarten, väl synlig för alla förbipasse
rande. Likaså finns skylten " ASEA
SKOLAN" i blickfältet så fort man kom
mer över järnvägsövergången (huvud infar
ten). 

Om vädret skulle vara tillräckligt varmt 
och vackert är det att föredra meeting i 
det fria och då kommer vi att hålla till vid 
Ludvikaamatörernas klubbstuga på Hög
berget (nästan mitt i sta'n, fråga någon ef
ter vägen) . 

På dagens program står först och 
främst mötesförhandlingar och då dessa 
är avklarade kommer vi att få se ASEAs 
högspänningslaboratorium, vilket är en 
speciellt intressant anläggning. Gnistor på 
ca 8 mtr kan framställas men vi kan inte 
göra anspråk på att få se några rekord
överslag under demonstrationen. Utöver 
detta kommer ytterligare ett tekniskt inslag 
(troligen om transistorer och IC-kretsar) 
men det är i skrivande stund icke helt 
klart vad det kommer att omfatta. 

Vid något tillfälle mitt på dagen gör vi 
uppehåll för lunch och den kan, utan för
handsanmälan, intas på något av de när
belägna näringsställena. 

Möt upp med fru/fästmö/familj i den här
liga vårsolens glans i Ludvika den 19 maj. 
Välkomna hälsar 

Ludvikaamatörerna och DL4 

SM6 
RADIOKLUBBEN VHASA 

avhöll sitt årsmöte fredagen den 5 april 
på Gullhögsskolan i Vårgårda. 

Att något var på gång anade en orolig 
skolvaktmästare när han fick se en massa 
bilar med stora antenner och ungdomar 
som klättrade i skolans stuprännor för att 
montera upp HB9CV antenn för lotsning
trafik på FM kanalen. 
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Nu tog vaktmästaren det ganska lugnt 
i alla fall . Han har vänjt sig, skolan har en 
grupp som sysslar med sådant här på fritt 
valt arbete under dagarna. Dom är med i 
SSA förresten! 

Eftersom Vhasa-klubben är en praktisk 
klubb så förekommer klubbmöten av detta 
slaget mycket sällan, ja strängt taget bara 
en gång på året. Det medför att förhand
lingarna drog ut på tiden. Många saker var 
med på dagordningen. 

Strax före midnatt var det hela över. Då 
hade kaffe och dricka samt smörgåsar i 
mängd konsumerats. 

Arets styrelse fick följande utseende: 
Ordf. Per-Olof Fritsby -6BUV, kassör Lars 
Sandberg -6FHB, sekr. Stefan Johansson. 
Övriga led. Kjell Elmgren -6CGX, Axel 
Christenssen -6EUZ, Lars Mårtensson, P. 
O. Johnsson, Lars Walk och Bengt Broden. 

Inte mindre än nio olika kommitteer bil
dades som skulle ansvara för följande ak
tiviteter. Stugan, radiostationen , DX, räv
jakt, bibliotek, OSL, antenner, utbildn ing 
och städning. 

Ett varmt tack till en lyckad afton öns
kas årsmöteskommitten -EYZ, -EUZ, -FUD 
och -FDO operators på SK6DG/6 i Vårgår
da. 

SM6BUV /Per-Olof 

SVENSK AMATÖR I SINGAPORE 

Janne, SM5JG, är sedan en tid tillbaka, 
ORV från Singapore med signalen 9V1 RW. 

Han skall i mån av tid försöka hålla sig 
till frekvenserna 14.125 - 14.130 samt 
21 .275 - 21 .280 KHz, och största chansen 
att nå honom är mellan kl. 15.30 - 18.00 
SNT (det är ju ganska sent på kvällen i 
Singapore eftersom tidsskillnaden är sex 
och en halv timme). 

Riggen är en FT-101B och antennen en 
14AVO. 

Janne, som jobbar för ASTRA, befinner 
sig halva året på resande fot mellan olika 
länder nere i Sydostasien, så det kan ju 
bli temporära ORT-perioder från 9V1 RW. 

Janne berättar vidare att det i Singa
pore finns 8-10 aktiva amatörer, varav 
hans granne 9V1 RR/Robin, tillhör de mest 
aktiva. Robin, som liksom Janne är flitig 
resenär i Sydostasien, är svensktalande, 
då hans moder är svenska. Adressen till 
9V1 RW är : Jan O. Orrnert, ASTRA Far 
East, Owen Road P.O. Box 84, SINGA
PORE 8. 

Rikta alltså beamarna mot Singapore 
och lycka ti II! 

SM6CVT 



SM2:or 
i luften 

Framför Piper Cherokee:n. 
Högsta höjd: 9500 fl. Station 
IC-22. Antenn 1/4-vågs. Från 
vänster syns -FFM/Lasse, 
-DYS/Jan och -AAE/Bengl. 

144 MHz-trafiken har på det senaste året 
tagit fart här i Skellefteå, främst då tack 
vare -AYE/Folke, -DLA/Sören och -DOll 
Raoul som pådrivare. Nyfikna som vi and
ra inom klubben är, måste vi ta reda på 
vad som tilldrog sig på det bandet, så det 
dröjde inte länge förrän flera stationer var 
ORV. 

-AAE/Bengt har några gånger framkastat 
förslaget att köra /AM och söndagen den 
7 april var det färdigt. Bengt som pilot 
-FFM/Lasse som operatör och underteck
nad som loggförare samlades ute vid flyg
fältet och flygklubbens Cherokee. Installa
tionen var snabbt ordnad och kl 10.25 
SNT lättade hjulen från marken. Folke, 
som pga förkylning , satt hemma, hade 

SM2 
SM2-MöTE 

På kallelse av DL2 och på inbjudan av 
Skellefteå Radioamatörer infann sig lör
dagen den 16 mars ett 30-tal SM2-hams i 
Stadshotellets konferensrum i Skellefteå 
för diskussion av SSA- och distriktsange
lägenheter. 

Efter sedvanlig inledning diskuterades 
ingående de stadgeändringsförslag och 
motioner som skulle behandlas vid årsmö
tet varvid Sigvard, DL2 fick anvisningar av 
mötet hur han borde agera i de olika frå
gorna. Först av distriktsfrågorna behandla
des handikappverksamheten. SRA infor
merade om verksamheten och SM2AHJ, 
Per framhöll sin uppskattning att OTC nu-

meddelat SM2-bullen våra avsikter och si, 
det bubblade av stationer som ville köra 
oss. Luleåamatörerna gick in med 57/9. 
Tyvärr var inte så många Umeåbor ORV. 
På 145.000 kördes också några av OH
killarna. Längsta kontakten blev -2DCH/ 
Tore i Mjällom 10 mil söder Umeå. 33 log
gade OSO :n på 55 min blev facit denna 
gång. Vädret var inte 100% gott men vi 
hoppades att nästa försök skall bli bätt
re, för ett nytt sådant blir det, det var vi 
överens om. Färden ställs då troligen sö
derut och meddelande kommer att sän
.das ut i bullen i god tid . 

Från SkRA best 73's de 
-DYS/Jan 

Foto: -El L 

På bilden ser vi DL2, SM2CYG/Sigvard till 
höger och SM2CTF/Gunnar i millen. 
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mera kan fås som taltidning och han upp- SM4BMX 
manade klubbarna att meddela ytterligare 
behov av sådana taltidningar. 

Klubbarna fick därefter en uppmaning 
att hjälpa DL2, Sigvard med en aktivitet för 
kommundiplomet under sommaren samt 
att till nästa SM2-möte i september i Umeå 
fundera över hur distriktsorganisationen 
bör fungera. 

Efter förhandlingarna begav sig hela 
gänget iväg till Skellefteågrabbarnas jätte
trevliga klubbstuga (missa inte den om ni 
kommer till Skellefteå) där det bjöds på 
glada återseenden , gott fika, generös pryl
auktion och intressant utställning. 

SM2BJS 

Klubbstugan i Rönnbäcken 

SPORTLOVSVECKAN 1974 

Under sportlovsveckan, som här i Skel
lefteå inföll mellan den 4:e och 11:e mars, 
hade vi hos Skellefteå Radioamatörer s k 
"open-house" för intresserade skolungdo
mar. Trots att vår klubbstuga ligger i 
Rönnbäcken , ca 6 km från centrum, hade 
ett femtontal intresserade ungdomar ställt 
upp på arrangemanget, för vilket SM2FOGI 
David och SM2DYS/Jan främst svarade. 

SM2FAY/Tryggve. Sekr. 
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Bilden visar SM4BMX Ernst som brukar 
förekomma i OTC i samband med "Jam
boree on the air", där han brukar hjälpa 
Svenska Scoutrådet med att hålla ihop trå
darna. Han är 54 år och har haft licens 
sedan 1952 och är alltså OT även i radio
sammanhang. Ernst är ordförande i radio
klubben i Lindesberg och klubbsignalen 
SK4EA har komponerats efter hans initia
ler. När -CTF " emigrerade" mot norr över
tog han hans jobb att sortera och sända ut 
OSL och det är det han sysslar med på 
bilden. 

Ästölögret 1974 
sista anmälningsdag 1974-06-01 . 
Se OTC 4/74 sid. 161. 



Hamannonser 
Annonspris 6:- kr per grupp om AO bokstäver 
SIffror -eller tecken, dock lägst 20 :- kr. Med
lemmar i SSA åtniuter 50 % rabatt . Text och 
likvid sändes till SSA, Jönå~imvögen 12, 122 AS 
ENSKEDE. Postgiro 27388-8. Sista dag den 15:e i 
månaden före införandet. Bifoga alltid postens 
kvitto med annonstexten. Annonsörens namn eller 
anropssignal skall alltid anges i annonstexten -
enbart gatuadress eller postbox godtas inte som 
adress. För kommersiell annons gäller QTC ordi
narie annonstaxa . 

Säljes 

• STORNO COM13-3. 2 m FM. 10 W ut. 
220 V AG. Autophon: 2 m FM. 10 W ut. 
12 V DC. SM7DSC Bertil Nilsson. Tel. 
0451-11073. Efter den 23/5 0451 -36249. 
• Fabriksbyggd Heathkit Trcvr HW101 
med orig. power (knappt ett år gammal) 
körd ca 500SO. Pris 1500:- . Eventuellt 
säljes YAESU FTDX-401 . Pris enligt ök. 
Önskar köpa: TenTec ORP trcvr PM2B. På 
sjön just nu. Kommer till SM slutet av maj. 
SM3ALR Tord Grip. Tel. 0278-12362. 
• Super hemb. 80 - 10 m CW/ SSB/AM 
+ pwr. eW-filter 300 per. fabr. Galaxy V. 
Kal.-ase. 100 Kc , fabr NC303. Säljes bil 
ligt. SM4KL, K-O Österberg , Akergat. 14. 
VALBERG. Tel. 054-42439 eft. 1700. 
• STORNO VIKING 2 m FM . X-tals : R2, 
R8, 145.000, -700, -800 TX. Toncall o. HF
steg ; känsl. 0,3 ~tV. 630 :- . Silvertråd reläer 
att mod if. ovanst. till 8 kanaler, 5 st/55:-. 
Frakt tillk. SM4ETO, T. Pettersson, Diri
gentgat. 1, 3 tro 421 38 V:A FRÖLUNDA. 
• HUSTLER mobilantenn med 20 och 80 
m spole. Creed 7B med autosvarare. Auto
sändare. 2 st remsstans. Stämgaffel. TU
enhet TTL-2. TV signalgen. ORO-bygg
bitar. Spolsats HRO. Beg. rotor m m. Lista 
mot porto . SM0MC Sten Larsson. Tel. 08-
678820. 
• 2 m Rig , STORNO VIKING, inkl. inb. 
1750 Hz tonose. 145.7 - 145,650 - 145,0 
- 145,8 - in 145,2 ut med kablage 550 :- . 
Hallicrafter EL-BUG med vibroplex mani
pulator 500 :- . SM6CHO Claes Falk, Box 
29. 45080 TANUMSHEDE. Tel. 0525-20736, 
20297, 20470. 
• DRAKE RX 2C, 1100:- DRAKE TX 
2-NT, 700 :-. Endast tre körda OSO med 
denna utrustning . SM7EPA/Laila. Tel. 0455/ 
22083. 
• SX-117, 1500:- . HT-44 m p/s och 
spartrafo 117/220 V, 1600:-. Tillsammans 
en transceiver. Paketpris 2850:-. Ring 
SM6CKU/Bengt-Arne. Tel. 0300-44389. 

• MUL TI-8, ufb 2m FM-transceiver, in
byggd nätdel för 12 och 220 V. 24 kanaler. 
Uteffekt 1, 3 eller 10 Watt. Squelch. S
och kontroll instrument. Vox. 1750 Hz ton
call . Komplett med följande X-taller : RX/ 
TX 144,9 - 145,0 - 145,1 - 145,6 -
145,7 - SK0DZ - SK0FZ - 145,15/ 
145,75. Pris 1200:- . SM0EBP, Börge 
Ravn . Tel. 08-7747528 eft. 18.00. 
'. Trafikmottagare KW 77, ufb. Kristall
styrd 1:a blandare, trippelsuper. Staffan 
Rudholm . Tel. 031-21 4520. 
• TURNER plus three mikrofon . Obet. 
anv. 250 :- . SM6AFH. Tel. 035-1021 32. 
• TRIO TR 2200 + PA 10 W, 6+ 2 ka
naler. AGA 12 V X-tals. O .1 .7 R8. AGA 
6 V ej X-tals. SM5DESlTom. Tel. 08-
7600703. 
• 10 nr av are årg. 1971. Kompl. årg . 
1965-73 av Radio & TV. 23 nr av tyska 
Funkschau årg. 1972- 73. Polska Radio
amatora kompl. årg . 1971-73. Strob. psyk 
ljus 150:-. Konv. sup. multibander 25-
85, 168 MHz, 95 :- . Trans. AF 124,106,2. 
2:- pr st. Skjutomk. 4-pol. 2-vägs 2:- pr 
st. Trimkond . ker. 6-25 pF f. kort. 1 :50 
pr st. Vridkond . 6-26 pF m. axel ell . 
skruvm. sp. 6:- pr st. MASTER. 12 m 
fyrk. i 2m sekt. m. bult O. löpskena 450:-. 
7 m. rot m. lagr. centr. axel 250 :- . 10 m 
rörm. m. stegp. O. fot fällb. 200 :-. 14 m 
stegm . i 3,5 m sekt. resbar 200 :-. PR
radio inkl. 3 kan . O. bil/båt-ant. 575 :- . 6V 
accu m. ind. i stapelb. väska 25 :- . Tel. 
0753-37229 elt. 19.00. 
• VAR-REA! Drake TR-3 m. hembyggt 
pwr, CW-break-in , inbyggd el bug. 2000 :- . 
Allbands-GP 18 AVT m. jordplan O. koax. 
250:-. Hembyggt PA 4x811 , inbyggt pwr, 
600:-. SM0EKY Mats Lennartsson. Tel. 
08-224340/269 alt. 08-344319. 
• TILLFÄLLE! Helt ny DRAKE T4 XC 
med AC-4 nätagg. säljes omg. Pris 
3900 :- . SM3ALR. Tel. 0753-77681 ell . 060-
579665. 
• DRAKE 2B med kalibr. O. O-multiplier. 
Ca 1300:- . SM4EGS/Sven-Erik. Tel. 0583-
34272. 
• RV550 VFO lör Galaxy V och GT550. 
9 MHz, CW kristalllilter XF-9M. Tralo 2 x 
650 V, 2 x 6,3 V. SM5AOE, Bo Carlsson. 
Tel. 0758-12609. 
• Galaxy V MK2 m. power supply. Inb. 
var CW-filter + kompressor + RIT. 
SM6EPJ Kjell Abrahamsson . Tel. 0300-
151 73. 
• DRAKE 2-NT CW TX 75 W + HEATH
KIT HG-10B VFO säljes. SM0ESY/PETER. 
Tel. 08-464497. 
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• Cub. Ouad Mosley MCO-3B, rotor TR-
44, 12,S m stål mast med två vinschar. Pa
ketet förmånI. vid snabb affär p g a flytt
ning. SMSUF, H Engström. Tel. 08-76S 32 80 
eft. 1800. 
• Central Electronic 20 A SSB-exiter m. 
orig . VFO o. manual. Slutsteg ca 200 w m. 
inb. power. RX Heathkit HR10B. Nätaggr. 
m. många spänningskomb. för " ORO-man". 
SM6DOI Staffan Börjesson. Tel. 0300-10312 
eft. 1900. 

KÖPES 

• C1 till pi-filter, ca 200 pF variabel , 
minst 3,S kV. SM7EIO Kjell Dahlkvist, Ny
torgsgatan 6. 27S 00 SJÖBO. Tel. 0416-
11922. 
• Felfri beg. RX. SM7GUC Ronnie Wes
terlund, Ekelundsvägen 21, 34200 ALVES
TA. Tel. 0472-12111 . 
• DRAKE T4XB (välvårdad), köpes kon
tant om ditt pris är humant. TRAFIKMOT
TAGARE för 1 - 30 MHz och/eller ca 
30-200 MHz. SM2AL T, Karl-Erik Lund
gren, Kolmilavägen 10, 941 00 PITEA. Tel. 
0911-17636. 
• SK4HV vill ha en klubbstation, t ex 
en bra beg. transceiver. Alla förslag be
aktas. Ring Roy. Tel. OS63-143 74 eft. 1700. 
• RÄVSAXAR enligt OTC 4/68 (Svebry
saxen) köpes för Västerås Radioklubbs 
räkning . Bör vara kompletta, men behöver 
ej fungera. SMSEZM Leif Zetlervall. Tel. 
021-3S 11 6S. 
• Bra beg. all bands RX i SOO-kronors
klassen köpes. Svar till SM4BMX, Ernst 
Andersson, Co Skinnarbacken 32 A, 711 00 
LINDESBERG. Tel. OS81-120 90. 
• The Radio Amateurs Handbook, någon 
av årgångarna 1926-1929. SM6CK. Tel. 
0303-4S0 90. 

• Uthyres: Sommar-OTH i Sthlms skär
gård uthyres tiden 4/6 - 1317. SM0FFS. 
Tel. 08-990613. 

HEADSET-FYND! 
utprovat för amatör
radiostn . DYN.MIC 
200Q till SOKQ med 
trans. som medfölier. 
Vikt 175 g, 2,4 m sladd. 
Beg r. parti. 
ENDAST 85:- kr 
+ moms o porto. 
OllE BROMS, SM.IDOG 
PI. 5343 
793 00 LEKSAND 
Tel. 0247/11541 
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SSB - CW 
Sändare och mottaga re garanterade nya eller 
nyvärdiga. Priserna inkl flygfrakt ach för
säkring. Tull ach mervärdeskatt tillkommer. 

O B S I Priserna i sv. kr. den 25/2 -74 
Hcllicrafters 
SR400A 8(}-lOm 550 w pep $ 880 (4. 100 :-) 

I 15/23OV p/s w/TR $ 134 (62S:-) 
FPM300 8(}-10m 250 w pep 

inb ps 13 vdc, 117/234 Vac $ 585 (2.725:-) 

R.L.Drake 
2C 8(}-10m 
SPR-4 150 kc-30mc 
R4C 16(}-lOm 
T4XC 16(}-lOm 200w pep 
L4B 2kw pep 
TR4C 8(}-10m 300 w pep 
TR4C w N/B 
AC4 115/230V pwr sup 
DC4 12vdc pwr sup, w/TR4 
RV4C vfo 
W4 2-30 mc wtmtr Ivia pp) 

Hy-Gain/Galaxy 
GT550A 8(}-10m 550 w pep 
RV550 vfa 
F3 rcvg filter 
AC400 115/240V pwr sup 
R1530 100 kHz-30MHz 

P&H Eleclronics 

$ 282 
$ 535 
$ 515 
$ 540 
$ 782 
$ 555 
$ 638 
$ 128 
$ 125 
$ 109 
$ 61 

$ 530 
$ 94 
$ 38 
$ 108 
$ 970 

(1.315 :- ) 
(2.490:-) 
(2 .395 :- ) 
(2.510:-) 
(3.640 :-) 
(2.580 :- ) 
(2.970:-) 

(595:-) 
(585:-) 
(510:-) 
(285:-) 

(2.465 :- ) 
(440 :- ) 
(180:-) 
(505:-) 

(4.510:-) 

LA500M Mobile Lineor B(}
lOm IkW pep w/l15V ac 
& 12 V dc ps $ 310 (1.445 :-) 

Rotorer-IISV ac Ivia postpaket) 
IIAM-M $ 125 (585:-) 
TR-44 $ 85 (395:-) 
HY-GAIN 400 $ 226 (1.050:-) 

Clc J g-2m FM, Robot SSTV 
Pris på förfrågan. 

Antenner-Master : 
Telrex. Mosley, Hy-Gain, E-Z Way 
pris på förfrågan 
Du sparar pengar och får ändå de senaste 
medellerno när Du käper direkt från USA. 
Skriv till W9ADN 

ORGANS and ELECTRONICS 
P.O . Box 117 

Lockpart. Illinois 60441 USA 

SI DE SWEEPER 
"KNIV" 

Upplev CW på nytt, försök med vår nya 
SIDE SWEEPER! Tillverkad aven yrkestelegra
list, används av yrkestelegrafister världen 
över. Den går fint som manipulator till el
buggen. Anvisningar medfölier. Endast 39:
inkl. moms. 

FIRMA KUNGSIMPORT 

Box 257, 434 01 Kungsbacka . 0300/44389 



ELEKTRONIKKONSTRUKTÖRERI 

~~ 

-TÄVLA OM 10000 KR-
Har du elektroniken som yrke eller hobby? 
Då ska du ställa upp i EKO 74 -
RADIO & TELEVISIONs stora ide- och konstruk
tionstävling för elektroniker. 
Förutom 10 000 kr delar vi också ut flera 
värdefulla delpriser, bl a mätinstrument 
och fickkalkylatorer. 

Läs mera om konstruktionstävlingen i 

radio & television 
Nordens största elektroniktidning. 
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2M ·ICOM ·IC-210·144mHz 

VFO-styrd, fas låst FM-station • Täcker hela 2-metersbandet med hög sta
bilitet • Inbyggd kalibrator för 100 och 50 kHz samt effekt och SWR-meter 
• Kontinuerligt variabel uteffekt 1-12 W • Center o. S-meter separat • 
600 kHz repeaterseparation • Möjlighet till 4 separata xtalkanaler • Ut
tag för separat VFO • Drivspänning: 220 VAC el. 12 V DC • Överbelast
ningsskyddat PA • Dimensioner : 110 x230 X 260 m.m. Vikt : 7 kg. 

Förutom denna modell lagerförs även IC-22 - MULTI 7 - MULTI8m. VFO 
- KP-202 - MULTI 2000. 

EUROPAAGENT: 

~o~ 
LJ(2J!J)[@ (QifV ARLöV 

Distribueras genom: 

ELDAFO, VÄLLINGBY 08/896500 

STROMSTADS RADIO CENTRUM AB, 
STROMSTAD 0526/10197 

ELECMAN, ARVI KA 0570/l75 14 

ELTEMA, LlNKOPING 013/l3 46 68 

SVEBRY ELEKTRONI(, SKOVDE 0500/800 40 

SURTE RADIO, SURTE 031/982510 

SPEED BATAR, SKUTS KÄR 026/1852 10 

BERGSTRANDS RADIO TV, KARLSHAMN 
0454/17589 

TELE MAHTS, HELSINGBORG 042/128662 

HOBBY·ELEKTRONI K, UMEA 090/31052 

K. E. SANDSTROM, HORTLAX 0911/301 88 



HÖR MED HEATH 
Nu har vi 2-meters transceivern HW-202 i lager. 
Uteffekt minimum 10W. 

Vill Du köra med högre effekt häng på slutsteget HA-202 så får Du 
40W ut. 

åtminstone 

med 145.0 och 145.7 kronor: 1.095:-HW-202 
HW-202 samma som ovan plus ytterligare 

4 valfria kanaler 1.250 :-
375:-HA-202 

HWA-202-3 

HD-1234 

5/8 mobilantenn med specialfäste 
- inga borrhål i bilen 
Koaxialswitch 

120:-
60:-

Samtliga priser inkluderar nya momsen. 

73 de SM0DNK 
Vall e Grivans 

HEATHKIT Schlumberger AB 
Box 12081 10223 Stockholm 12 
Pontonjärg. 38 Tel. 08-520770 

öVERSKOTTS-
material utförsälies 
Exempel, 

Trafas 
15-0-15V, 2A 
12-0·12/12-0·12V, 3A 
24/1 OV·4,4A + 4 ,3/1 OV· 1 ,4A 

EI.kondensatorer 
1 000 u F/40V 
25OOuF/40V 
47oouF/16V 
10000uF/16V 
22oo0uF/16V 
35000u F/15V 
40000u F fl OV 

Transistorer 
ASY29, NPN, 25V, 100mA ... 
BFY76, NPN, LF, 45V, 50mA 
T13027 , PNP, 45V, 150W 
TIS54, PNP, HF, 12V, 80mA .. 
2Nl304, NPN, 25V, 300mA 
2N2869, PNP, 60V, lOA 
Dioder 
1N5400, 60V, 3A . . 

Pri s 
inkl. moms 

... 25,-/st 
65,-/st 
40,-/st 

3,-/st 
3 ,50/st 
3,-/st 
3,50/st 
4,-/st 
5,-/st 
5,- /st 

.. 7,50/10 st 
. .. 5,-/10 st 
.. 4,-/st 

5,-/10 st 
7 ,50/10 st 

... 4,-/st 

12,50/10 st 

el-ternaab 
Storgatan 62 - Box 2088 

58002 LINKÖPING 
Tel. 013/134660 

HEATH 

FT220 DEN NYA 2-METERS SSB·CW·fM
TRANSCEIVERN UTAN MOTSTYCKE, fRAN 
SOMMERKAMP. 

Trafiksätt SSB CW FM, 20W SSB LSB USB 15W 
FM CW. VFO 144-146 MHz med omkopplare i 
4 bond. Cross operation möjlig genom 4 kri
stolikonaier. 100KHz col, RIT +-lOKHz, 1KHz 
avlösning, VOX PH. Tonb urst knapp för 
600KHz separation mellan RX·TX för repeater
trofik. Input 220 V AC 12V DC. Storlek :<80x 
300x130 mm. Levereras med mikrofon. Pris ca 
3700,- inkl 13,64 %. 
Leverans kan ske först i början av juli. Passa 
på att reservera Er för en station redan nu. 
Begär prospekt. 

NYHET! 
Svenskbyggd 8-Jm·transceiver från Geasanic. 
Fullständig presentation av tron see ivern finns 
i detta nummer av QTC. Pris fördigbyggd 
780,-, byggsats 598 ,- inkl. moms . 

MOSLEY BEAMAR fOR 10-15-20 M. 
TA 33Jr 3·el 1KW PEP 700,-. 
Mustang MK 2 2KW PEP 950,-. 
Beamarna söljs öven av Svebry Electranic AB, 
Skövde 0500/80040. 
Dessutom tillhandahåller vi som vanligt alla 
förekommande HF- och VHF-sta tioner . 

SWEDISH RADIO SUPPlY 

Box 208 
651 02 KARLSTAD 1 

Tel. 054 - 719 74, efter 1800. 



att köra radio 

Händerna på ratten - vad kör Du med? 
Kenwood 7200 biltransceiver förstås, med bl.a. 
marknadens bästa stöldskydd : knäpp loss, 
drag ut och ta med Dig in. 23 kanaler, hög
och lågeffekt samt 1750 Hz oscillator. 
Pris inkl. 3 kristall par och moms : 1.500:

-73 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/7300700 


