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ANTENNER 

HJÄLPER DIG 

ta upp kampen mot döliga condx. 
Special korrosionsfri aluminium 
och rostfritt. Robust utförande. 
Beamar för 10-15-20 med ferritbalun, 
FB 23 2-el. , 2,5 m bom", 2" 5/5,5/5 dB 
FB 33 3-el 5,0 m bom '" 2" 8/8,5{7 dB 
FB 53 S-el 7,5 m bom", 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 

höjd 3,55 m 2 kW PEP 225,-

höjd 6,00 m 2 kW PEP 325 ,-

10-15-20-40-80 höjd5,45 m 2 kW PEP 
TRAOANTENNER M FERRITBALUN 
W3DZZ 8Q-40 120-15-101 500 W PEP 
W3DZZ 80-40 120-15-101 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 
5/8 ground plane 
4-el vert 1,1 m bom 7 dB 
lO-el hor 2,8 m bom 11 dB 
Filter & kablar för 10(41 över 10141 +3dB 
0'0 för 70 cm, 
25-el. hor. 3,1 m bom 14 dB 

395 ,-

'85, -
2"5,-
175 ,
)48 -

135,-
75 ,-

148 ,-
65,-

153,-

Nu även KW Elec!ronics , 
EZ-match, Antennfilter 500 W PEP 
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, 

ont. omk. och EZ-match 500 W 
KW 109 Supermatch, lika som KW 107 

350 ,
konstantenn 

B75 ,-

men för 1000 W 
KW 1000 linear Amplifier 1000 W PEP 
Alla priser inkl. moms fritt lidingö. 
Leverans frön lager även av rotorer, 
HAM-M, TR-44, koaxkabel , baluner etc. 

1.150..-
2.150:-

BOX 755, 18107 LlOINGO, 08-7652250 
Per Wikström SM5NU, 08-766 22 50 (e kl 17.00) 
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QTC Argång 47 1975 Nr 3 

Organ för Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Innehåll 

99 SSA:s årsmöte 1975 
100 SSA 1974 
101 SSA:s ekonomi 
103 Motioner till årsmötet 
105 Verksamhetsberättelser 
110 Kring årsmötet 
111 Telegraferingstävling 
111 Margareta i Teheran 
112 "Verkets lista" m m 
113 AMSAT 
116 SM7UV 75 år 
118 Jag minns . .. 
119 Meteorscatter på 144 MHz 
123 Förbättring av antennsystem 
126 Mottagning av RTTY-tele-

metri från OSCAR 7 
127 Tekniska notiser 
130 VHF 
137 Tester och diplom 
141 För lyssnare m fl 
142 Sovjetsignaler 
143 CW-hörnan 
145 Från distrikt och klubbar 
147 RTTY-spalt 
147 Rävjakt 
148 Insänt 
149 Radiotrafikprognoser 
150 Hamannonser 
151 Nya medlemmar och signaler 

ANNONSER (UTOM HAM-ANNONSER) 
Gunnar Erikssan, SM4Gl 
Box 12, 791 01 FALUN 
Tel. 023 - 11489 

HAM·ANNONSER 
Ostmarksgatan 43, 12342 FARSTA 
Pastg ira 27388 - 8 

PRENUMERATION 
Ostmarksgatan 43, 12342 FARSTA 
Pastgira 522 77 - l 

Omslaget 
visar SM7UV Eric Bjarne i Jönköping vid 
sin helt hembyggda station . Han tillhör en 
av de få som fortfarande bygger och även 
vågar ge sig in på avancerade SSB-byg
gen. Dessutom är han den ende amatör i 
landet som varit med i SSA sen förening
ens bildande år 1925. Till hans ytterligare 
meriter hör att han denna månad fyller 
75 år. 

ANSVARIG UTGIVARE 
Ei na r Braune, SM50X 
Fen ixvä gen 11 
180 10 ENEBYBERG 

REDAKTOR 
Sven Granberg, SM3WB 
Kungsbäcksvä gen 29 
80228 Gi'iVLE 
Te l. 026 - 184913 bost. 
026-129880 ankn 2260 

Denna upplaga är tryckt i 4800 ex. 
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SVERIGES 

SÄNDAREAMATÖRER 

12342 FARSTA 
KANSLI: OSTMARKSGATAN 43 
TELEFO N: 08-64 40 06 
POSTGIRO: 52277-1 

EXPEDITION OCH TELEFONTID 1(}-12, 14-15. 

LORDAGAR STÄNGT 

OSLo Sista torodagen varje månad 18-2U 

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

18010 ENEBYBERG. Tel. 08-76831 22. 
V. ordf.: Berndt Thiseli, SM1AWD, Suder-

gårds. Stenkyrka. 62033 TINGSTÄDE. 
Tel. 0498-72140. Arb. 0250-11900. 

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

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

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

SuppI.: Lars Olsson, SM3AVQ, Furumavägen 
21 K, 80358 GÄVLE. Tel. 026-11 B4 24. 

SuppI.: Olle Ekblam, SM0KV, Farshagagatan 
28, 12348 FARSTA. Tel. 08-64 5810. 

Tillika distriktsledare 

DL0: Jan-Eric Rehn, SM0CER, Narströms Väg 
13, 6 tr., 14200 TRANGSUND. 08-771 1947. 

DL0-suppl.: Hans-Olov Olsson, SM0JS, Vire
bergsvägen 26, 6 tr., 171 40 SOLNA. Tel. 
08-837544, 

DU: Roland Engberg. SM1CXE. Box 27. 62012 
HEMSE. Tel. 0498-604 24. 

DU-suppl.: Tomas Bevenheim, SM1CNS. Box 
40, 620 12 HEMSE. Tel. 0498-80240. 

DL2: Sigvard Sällman, SM2CYG, Räfsarstigen 
72, 95010 GAMMELSTAD. Tel 0920-511 05. 

DL2-suppl.: Karl-Erik Björnfot, SM2CEV, Mjölk
uddsv. 237, 951 00 LULEA. Tel. 0920-27288. 

DL3: Sven Jonsson, SM3BHT, Box 5008, 86024 
ALNO. Tel. 060-58 54 55, 170800. 

DL3-suppl.: Osten Edholm, SM3BYJ, ProsI· 
vägen 26, B71 00 HÄRNOSAND. 

DL4: Gunnar Eriksson, SM4GL, Box 12, 791 Dl 
FALUN l. Tel. 023-11489, 17631. 

DU-suppl.: Verner Hartvig Särensen, SM4DTL, 
Innersvängen 20, 654 68 KARLSTAD. Tel. 
054-130638. 

DL5: Kurt Franz"n, SM5TK, Box 13, 15013 
TROSA. Tel. 0156-12596. 

DL5-suppl.: Donald Olofsson, SM5ACQ, 
Malmabergsgatan 79. 72335 VÄSTERAS 

DL6: I ngemar Jonsson, SM6CPO, Hagarnevä
gen 24, 45100 UDDEVALLA. Tel. 0522-138 B4. 
DL6-suppl.: Carl-Gustaf Castmo, SM6EDH, 

Kandidatvägen 3, 52300 Ulricehamn. Tel 
0321-126 86. 

DLl : Bengt Fröiander, SMlBNL, Torsgatan l, 
27300 TOMELI LLA. Tel.0417/121 08. 

DLl-suppl. : Nils-Eric Forsberg, SM7ACR. V 
Hasselb. 22, 561 00 HUSKVARNA. 

98 

Funktionärer 

OSLo Uno Söder, SM5CPD, Advokatbacken 24. 
6 tr., 14556 NORSBORG, Tel. 0753-80643. 

Kanslichef: Martin Höglund, SM5LN, Spannvä
gen 42/nb , 161 43 BROMMA. Tel 08253899 

Tekn. sekr .: Olle Ekblom, SM0KV, Forshaga
g(11nn 28 12348 FARSTA. T,,1. 08-645810 

Bitr. tekn. sekr. Rolf Svensson, SM0DOJ, Sal
hemsvägen 13, 13700 VÄSTERHANINGE, 
Tel. 0750-26414, 

IARU och NRAU: Kjell Ström, SM6CPI, Me
ierigatan 2-232, 41277 GOTEBORG. Tel. 
031-402319. 

Intruder Watch: Viola Erkenberg, SM0EYL, 
Nynäsvägen 41, 16137 Bromma. 

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

MT, SSA månadstester: Jan Holm, SM2EKM, 
Gröngatan 5, 961 00 BODEN. Tel. 0921-
14034, 19287. 

WASM I: Kjell Edvardsson, SM0CCE ,Hälie
skåran 43, 12657 HÄGERSTEN. 

WASM II: SM61D, KarlO. Friden, Västgöta
gatan 3, 411 39 GOTEBORG. 

Diplom: Ake M Sundvik, SM5BNX, Spelvägen 
3, 8 tr .. 14200 TRANGSUND. 

SWL-frågor: Jan Korsgren, SM4ANV, Tvise
gaton 20, 781 00 BORLÄNGE. Tel. 0243-
15657_ 

RTTY: Karl-Magnus Andersson, SM5BRQ, 
Skälsätravägen 28, 13500 TYRESO. 

Rävjakt: Leif Zettervall, SM5EZM, Stångjärns
gaton 139, 72473 VÄSTERAS. Tel. bast. 021-
3511 65, arb. 021-106160. 

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

Reciprokt: Klas-Göran Dahlberg, SM5KG, 
Vårdkasevägen 14 B, 17561 JÄRFÄLLA 
Tel. 08-893388. 

Handikappsfrågor: Vakant. 
Störningsfrågor: Bo Jakobsson, SM5BML, Vil

lovägen 192, 13700 VÄSTERHANINGE. 
Tel. 0750-24912. Arb. 08-252900/109. 

OTC: SM5AD, Staffan Söderberg, Sparresvä
gen 2, Strålsnäs, 59500 MJOLBY. 

Utbildnings- och kursverksamhet: Allan Lind
kvist, SM0GEM, Box 27, 14600 TULLINGE. 
Tel. 08-7781569. 

SSA-Bulletinen: Box 199, 45101 UDDEVALLA. 

SSA:s kansli 
har flyttat till Östmarksgatan 43, 

12342 FARSTA. 

Nytt telefonnummer 08-644006. 



SSA:s årsmöte 1975 
Fö reningen Sveriges Sändareamatörer kallar härmed till ordinarie årsmöte 
söndagen den 27 april 1975 i Solna centrum kl 1000. Mera detaljer kring 
årsmötet redovisas på annan plats i detta nummer och i nästa nummer av 
QTC. 
Dagordningen följer nedan . Bokslut 1974, budget 1975, verksamhet~berättel~e 
för 1974 och motioner återfinns i detta nummer av QTC. Styrelseforslaget till 
ändringar i SSA:s stadgar publiceras i QTC nr 4/75. 
Alla som avser delta på årsmötet uppmanas att medföra gällande medlems
kort för 1975. Fullmakt för annan medlem bör vara kansliet tillhanda senast 
onsdagen den 23 april eller avlämnas lördagen den 26 april i Solna. Undan
tagsvis kan enstaka fullmakter mottas i Solna årsmötesdagen s~~~agen. den 
27 april , men skall då inlämnas senast en timme fore motets boqan for att 
undvika försening av årsmötesförhandlingarna. 

DAGORDNING 

1. Val av ordförande för mötet . 
2. Tillkännagivande av vid mötet upp

gjord röstlängd . 
3. Val av sekreterare för mötet. 
4. Val av två personer att jämte ord

föranden justera mötets protokoll. Jus
teringsmännen skall tillika tjänstgöra 
som rösträknare under mötet. 

5. Frågan om dagordningens godkännan
de. 

6. Frågan om mötets stadgeenliga ut
lysning. 

7. Framläggande av styrelse- och kas
saberättelse . 

8. Framläggande av revisionsberättelse. 
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 

det gångna året. 
10. Tillkännagivande av val av ledamöter 

till styrelse och rev isorer med supp
leanter. 

11. Val av styrelsevalberedningen för näs
ta årsmötes val av styrelseledamöter 
med suppleanter och revisorer med 
suppleant. 

12. Behandling av budget samt faststäl 
lande av årsavgift för året efter det 
under vilket årsmötet hålls. 

13. Val av två poströsträknare jämte en 
suppleant för poströstningar fram till 
nästa årsmöte. 

14. Motion nr 1 från Botkyrka Sändare 
Amatörer angående nyttjandet av 
SSA-märket. 

15. Motion nr 2 från DL7 SM7BNL för 
SM7 angående utredning rörande det 
administrativa arbetet inom SSA. 

16. Motion nr 3 från SM2CEW, SM2CL y 

och SM2EKM med uppmaning att SSA 
skall avsäga sig all samhörighet med 
OTC. 

17. Motion nr 4 från SM2CL Y, SM2CEW 
och SM2EKM med krav om förhand
lingar med Televerket om höjande av 
effektgränsen för klass A till 1 kW 
DC input. 

18. Motion nr 5 från SM2EKM, SM2CEW 
och SM2CL Y med krav om undersök
ning för distribution av QTC samma 
dag i hela landet. 

19. Motion nr 6 från SM2BXI angående 
skrivelse till Televerket med begäran 
om utökat frekvens utrymme företrä
desvis på 7 MHz-bandet. 

20. Motion nr 7 från SM7COS om en 
bättre förteckning över svenska ama
törrad iostationer. 

21 . Motion nr 8 från Kalmar Radio Ama
teur Society angående framställn ing 
till Televerket om frekvensområden på 
kortvåg för T-amatörer. 

22. Motion nr 9 från Karlskrona Radio
klubb angående framställning till Te
leverket om förändrade repeater-be
stämmelser. 

23. Motion nr 10 från SM3FSK angående 
framställning till Televerket om änd
rade jubileums/högtids-prefix . 

24. Motion nr 11 från SM5TK angående 
stadgeändringar. 

25. Styrelseförslag till ändringar i SSA:s 
stadgar som beslutades om vid års
mötet 1974 med smärre korrigeringar. 
Denna andra gång erfordras 2/3 majo
ritet. 

26. Beslut om plats för nästa årsmöte. 
27. Verksamheten 1975. 
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SSA 1974 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Medlemstillströmningen har glädjande 
nog fortsatt att öka liksom föregående år 
och det budgeterade underskottet har 
kunnat täckas upp. Därmed har vi kunnat 
bibehålla en stabil ekonomi . 

Styrelsen har under året haft 5 sam
manträden varav ett tvådagarsmöte på 
Svenska Handelsbankens kursgård i SÖ
dergarn på Lidingö vilket blivit en tradi
tion. 

Vid årsmötet i mars 1974 omvaldes le
damöterna i styrelsen med några undan
tag på DL-sidan och fick styrelsen följan
de sammansättning för 1974: 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 

Kassaförvaltare 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

DL0 
DL0-suppleant 

DL1 

DL1-suppleant 

DL2 

DL2-suppleant 

DL3 
DL3-suppleant 
DL4 
DL4-suppleant 

DL5 
DL5-suppleant 

DL6-suppleant 

DL6 

DL7 

DL7-suppleant 
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SM50X Einar Braune 
SM1AWD Berndt Thiseli 
SM0CWC Stig Johans
son 
SM5LN Martin Höglund 
SM5AOB Klas Eriksson 
SM3AVO Lars Olsson 
SM0KV Olle Ekblom 

SM0CER Jan-Eric Rehn 
SM0JS Hans-Olov Ols
son 
SM1CXE Roland Eng
berg 
SM1 CNS Tomas Beven
heim 
SM2CYG Sigvard Säll
man 
SM2CEV Karl-Erik Björn
fot 
SM3BHT Sven Jonsson 
SM3BYJ Östen Edholm 
SM4GL Gunnar Eriksson 
SM4DTL Verner Hartvik 
Sörensen 
SM5TK Kurt Franzen 
SM5ACO Donald Olofs
son 
SM6CPO Ingemar Jons
son 
SM6EDH Carl-Gustaf 
Castmo 
SM7BNL Bengt FröIan
der 
SM7ACR Nils-Eric Fors
berg 

För de löpande ärendena har verkstäl
lande utskottet svarat med följande sam
mansättning: 

Ordförande 
Sekreterare 

SM50X Einar Braune 
SM0CWC Stig Johans-
son 

Kassaförvaltare SM5LN Martin Höglund 
En DL/vald DL4 SM4GL Gunnar Eriksson 

VU har sammanträtt 10 gånger under 
1974. 

För att granska föreningens räkenskaper 
och verksamhet valdes vid årsmötet 1974 
följande : 

Revisor SM50V Curt Holm 
Revisorsuppleant SM0ATN Kjell Karlerus 

Vid årsmötet 1974 valdes också en st y
relsevalberedning för att verka fram till 
årsmötet 1975 : 

Ledamot 
(samman k.) 
Ledamot 

Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

SM5DUS Anders Grahn 

SM6UG Per-Ebbe Ankar
värn 
SM6CPI Kjell Ström 
SM0DOJ Rolf Svensson 
SM41M Enar Jansson 

Följande poströsträknare valdes vid års
mötet 1974 att verka fram till årsmötet 1975 
och att efter kanslichefens sammankallan
de tillsammans med revisorn sammanräk
na valresultatet efter poströstningen: 

Poströsträkna~e 

Poströsträknare 
Suppleant 

SM0BSO Kurt Rosenthal 
SM5CPD Uno Söder 
SM5TC Arne Karlerus 

Bokslutet finns publicerat i detta num· 
mer av OTC men förtjänar dock här näm·· 
nas att under slutet av 1974 passerade 
medlemsantalet 4000 och enligt Telever
ket passerade antalet licenser 5000 vid 
årsskiftet. 
OTC har utkommit med 12 nummer, var
av ett dubbel nummer. Antalet sidor på in
lagan ökade från 468 under 1973 till 504-
under 1974. Utgivningstiden har av SM3WB 
och Ljusdals Tryck AB som vanligt hållits 
med god precision. Inte bara styrelsen har 
uppskattat Svens förtjänstfulla arbete utan 
vi vet att Sven fått många lovord och ro
sor från alla delar av landet. Det är sty
relsens förhoppning att vi alla skall kun
na hjälpas åt att avlasta Sven genom att 
insända renskrivet färdigredigerat mate
rial. Sven har haft god hjälp av de spalt
redaktörer som svarat helt för sina sidor 



och av många andra skribenter som läm
nat från sig manuskript som kunnat gå di
rekt till tryckeriet för sättning. Samarbetet 
med Ljusdals Tryck AB har löpt smidigt, 
inte minst tack vare tryckeriföreståndaren 
under 1974 SM3ETC Jan. Jan har dock 
lämnat Ljusdal från årsskiftet men vi hop
pas att samarbetet med Ljusdals Tryck AB 
skall kunna fungera bra även i fortsätt
ningen. Vi måste också framföra ett varmt 
tack till SM4GL Gunnar för det förnämliga 
resultat han uppnått i sitt arbete med att 
hålla kontakt med våra annonsörer, skaffa 
nya annonsörer och driva in pengar för 
annonserna. 

SSA :s förberedelser inför ITU :s våg
längdskonferens 1979 startade på allvar i 
och med ett besök den 6-8 oktober 1974 
i Stockholm av IARU:s ordförande Noel B 
Eaton, VE3CJ , som samtidigt är vice ord
förande i ARRL och av IARU:s vice ordfö
rande Victor C Clark, W4KFC, som samti
digt är förste vice ordförande i ARRL. 

En IARU Region I konferens har under 
året förberetts och kommer att äga rum 
den 14-18 april 1975. SSA har beslutat 
skicka 3 representanter, nämligen SM6CPI, 
SM5AGM och SM4GL. 

Under 1974 höll sekreteraren en HQ
frekvens öppen under 28 söndagar med 
265 loggade stationer. HO-frekvensen 3737 
kHz ± QRM kommer att hållas öppen 
även under 1975 på söndagarna kl 1030 
SNT. Då träffas styrelsemedlemmar och 
funktionärer men ges också tillfälle för 
var och en SSA-medlem att ropa in och 
ställa frågor eller komma med tips om 
SSA-verksamheten. 

Efter ett förtjänstfullt arbete av SM5WI 
har nu SSA :s nya diplombok färdigställts 
och vid årsskiftet gått till tryckning och 
kommer inom kort att finnas på Försälj 
ningsdetaljen. 

Arbetet med " ABC för SSA-medlemmar", 
normstadgar för klubbarna och en del 
andra ärenden har av olika skäl ännu inte 
kunnat slutföras, men arbetet fortsätter och 
kommer snarast att redovisas. 

Kommitten för SSA:s 50-årsjubileum 
1975 har under .året utökats med ytterli
gare en medlem SM0CER, som i egen
skap av DL0 svarar för årsmötesarrange
mangel. Övriga medlemmar i jubileums
kommitten är SM5LN, SM3WB och 
SM0CWC. 

Samarbetet med Televerket och andra 
myndigheter har under året varit gotl. 

På kansliet finns de verksamhetsberät
telser som inkommit från distrikten och 
funktionärerna. Ett axplock ur dessa verk-

samhetsberättelser har gjorts och publice
ras i detta nummer av QTC. 

Styrelsen vill slutligen framföra ett varmt 
tack till funktionärer och alla andra, loka
la klubbar och enskilda medlemmar, som 
genom värdefulla insatser verkat för före
ningens och amatörradiohobbyns främ
jande. Ett varmt tack också till kansliper
sonalen för deras förtjänstfulla arbete som 
nämns mera om av kanslichefen i detta 
nummer av QTC. 

SSA:s ekonomi 

BOKSLUT 

per 1974-12 31 

Vinst- och förlustkonto 

INKOMSTER 
Medlemsavgifter ........ ... . 
Försäljningsdetaljen ....... . 
Div. inkomster .. ........... . 
Diplom ...... ... ......... . . 
Räntor . .. .. ..... .... ..... . 

Styrelsen 

227.056:-
54.273 :11 

2.052:10 
228:-

7.156:73 

Kr 290.765:94 

KOSTNADER 

QTC 
QSL 
Löner ... .. . ..... .. . ...... . . 
Lokal .. .. ..... . .. . . . ... ... . 
Porto o. tel. . ..... ... .. . ... . 
Distrikten ................. . 
Reg . I .. .. . ......... . .. . . . 
Arvoden ...... . ... ....... . 
Skatt o. pension ... • ........ 
Omkostnader ............. . 
Resor ... . ................ . . 
Tävlingar .... . ............ . 
KontorsmatrI. ... . . ....... . . 
Inventarier ......... ...... . 
Varuskatter ...........•.... 
WL-fonden ..... .. ........ . 
Avskrivningar ............ . . 
Arets vinst .... .. . ....... . . 

56.448 :79 
19.442:80 
57.498:65 
10.954:25 
10.679:33 

5.246:84 
2.734:40 

20.658:-
26.118:49 
17.068:33 

2.657 :10 
3.807:24 
9.344:35 
7.014:-
5.288:60 

20.814:05 
14.990:72 

Kr 290.765:94 

Balansräkning 
TILLGANGAR 

Kassa . . ................... . 
Postgiro .... .. ........... . 

757:79 
10.728:20 
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Bank I ..... .. . . ........ . 
II ............. . ... . 
III fond .. ... .... . ... . 

77.335 :24 
27.296 :09 
26.865 :20 
33.708:85 

B U D G E T F Ö R S L A G 1975 

Beräknade inkomster 

Försäljningsdet. . . . .. ...... . 
Medlemsavgifter . . . . . .. . ... . 245,0 

OSL .. . ......... . . . . .. .. . . 146:32 
10.097 :11 

4.613 :35 
18.700 :-
14.272 :10 

Förs.det. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,0 

Kontorsinvent. . . ....... . ... . 
Räntor mm . .. . . . . .. ... . ... 10,1 

SK0SSA .. ... ..... . ... . . . . 
Koncentra 
Reskontra 

303,1 kKr. 

Beräknade utgifter 

Kr 224.520 :25 OTC .... . ..... . .. . ...... . . 81,0 
OSL ........ .. ...... .. .... 19,0 
Löner . . .................... 77,0 

SKULDER Reg. I . . ... . .... . .... . ...... 6,0 
Distrikten ............... . .. 5,0 

Div. personer ............. . Arvoden ................... . 
Tekn. Museet ..... . .... ... . 
SSA skatter ...... .. . . ..... . 

11 .842:90 
4.620:-
1.194:-
7.805 :-
1.846:-

Skatt o. pension .. . .. .. . . . . . 28,6 
Lokal ..... .. .... . ..... .. ... 22,0 

Källskatter ....... . . .. . . . . . 
Varuskatter ...... .. .... . .. . 

Övriga konto .. . . . . . . . . . . . . 64,5 

Eget kapital ...... . ........ . 197.212:35 303,1 kKr. 

Kr 224.520 :25 

SSA kansl i i januari 1975 

Martin Höglund, SM5LN 

övriga konto inrymmes : Porto o. tel. , 
div. omkostn ., kontorsmtrl , tävlingar, in
ventarier, momsavg. och resor. 

Postgiro 

SM5WL:s MINNESFOND 
Bokslut 1974 per 31 dec. 

Ing. saldo ... . .. . .. .. ..... . .. . . .. . .. ........... . . . 
Visby Rotaryklubb ............ . . . . . ... . ... 620 :70 
Slite Rotaryklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667:95 
Hemse Rotaryklubb . . .. . ..... . ........... 215 :-
Torsås-Bergkvara Rotarykl ubb för BB ...... 2.070 :-
Nynäshamns Radioam. .... . ............... 200 :-
Kungsbacka Radioam. .......... . . . ..... . . 100:-
Sibbarps Scoutkår .. . ...... . ..... . .. . ..... 63:-
SM5BEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 :-
Statligt b idrag . . ..... . .... . ...... . .. .. ........... . 
Borgarbrev o. gåvor . ... . ........ .. .. . ............. . 

961 :77 

4.436 :65 
25.000:-
3.828 :60 

Överfört till SSA ............ .. .............. .. .... 1.800 :-
Överfört t ill ARIM . . .... . .. . ............ . ...... . .... 538:-
Giroblanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 :-
Stationsutrustn . åt handikappade . . ............. . . . .. 25.008 :-
Överfört t il l SSA .................................. 83 :50 
Antenner ti ll 2m stn ............. . . ....... . .... . .... 288 :95 
Kraftaggregat ti l l 2m stn ....................... . . .. . 372:-
De Bl indas Förening .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 138:-

SM5LN 

Utgående saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.843:57 
----------~~--------

Kronor 34.227:02 34.227:02 

SSA 

Överfört från giro .... . ..... . ... . .................. . 
Morokulien OSL .................. . .............. . 
Borgarbrev ARIM ....... . .... . .. . ..... .. ...... . ... . 
Gåvor ......................... .. . .. ....... .. .... . 
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1.800:-
817:35 
460:15 
510 :35 



QSL-märken ... .. . ............................... . 
Borgarbrev ....................................... . 

1.305:95 
440:-

Porto o. telefon .................................... 1.045 :90 
Kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464:90 
Tryck ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.814:30 
Skrivhjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360:90 
Materielo. stationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.120:60 
Bidrag ........ . ................................... 1.000:-
Div. utgifter ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815:80 

-----------~-~~---------
5.333 :80 10.622 :40 

Skuld till SSA .............. . .... .... .... .... ..... _..::5..::.2..::88::..::..::60=--

Kr. 10.622 :40 

Werml. Ensk. Bank 

Ing. saldo ........ . .. . .... . . . ..................... 314:50 
Ränta " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:20 -_...:..::..:.=::...-
Utg. saldo .................................... Kr. 333:70 

Stockholms Sparbank 

Ing. saldo ... ........... ....... . . . ....... . ........ 10.513:10 
Ränta .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616:47 

---------
Utg. saldo 11.129:57 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.843:57 
Werml. Ensk. Bank ... ..... . ......... ... ... .... . ... 333 :70 
Stholms Sparbank ..... .... ... .................... 11.129:57 

---------
Kr. 17.306:84 

Skulder 

ARIM QSL ........................................ 817:35 
ARIM BB .......... . .......... ..... .............. .. 460:15 
SSA ....... ...... .... . ............................ 5.288 :60 
Disponibelt ... .... . ....................... .... ... .. 10.740:74 -------

Kr. 17.306:84 

Martin Höglund, SM5LN 

Motioner till årsmötet 
Motion 1. Användande av SSA:s emblem 

Med anledning av telefonbesked av SSA:s sek· 
reterare Stig Johansson gällande nyttiandet av 
SSA:s märke. Kräver vi sam medlemmar i SSA 
att SSA:s styrelse omprävar sitt beslut och tillåter 
klubbar och medlemmar att nyttia märket. 

Om styrelsen besvarar frågan negativt vill vi 
i BSA färhöja denna överklagan till motion, att 
behandlas vid SSA:s nösta årsmöte. 

Vi önskar att svar i frågan kommer oss till
känna skriftligt omgående och ej via några andra 
konstiga vägar. 

Botkyrka Sändare Amatörer' 
Kurt Roas, SM0CBY, sekr. 

MOTION 2. SSA:s administration 
Undertecknad får härmed, på uppdrag av 7 

distriktets höstmeeting, i motion färeslå årsmö
tet att vidtaga utredning rörande det administra
tiva arbetet inom föreningen. 

Utredningen bör utföras förutsättningslöst och 
utmynna i förslag till årsmötet 1976 om hur ad
ministrationen bör organiseras för att bäst tiäna 
medlemmarna och därmed också föreningens 
syftemål. 

Vi ha under ett antal år bl a sett hur arbetet 
på kansliet ökat och därmed också lönekastna
derna. Dessa bestå som bekant inte bara av lön 
till de anställda utan i lika hög grad av diverse 
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stigande procentuella avgifter. Därför borde fö
reningen i tid se om sitt hus så att servicen till 
medlemmarna blir sådan som de vill ha den och 
att den kan åtminstone bibehållas om inte med
lemsavgiften skall ökas. Det finns annars risk för 
att administrationen slukar för stor del av före
ningens inkomster i förhållande till den service 
den ger. 

I utredningsdirektiven bör ingå att om möiligt 
föreslå ett sätt att dels lösa QSL-frågan, dels lö
sa frågan am heltidsanställd QTC-redaktör. 

Utredningen föreslås utföras aven proiektgrupp 
med SSA 's ordfärande som proiektledare och 
SM5LN sam sakkunnig. Gruppen bör därutöver 
bestå av tre personer. 

Bengt Fröiandel', SM7BNL, DL7 

MOTION 3. OTC-verksamheten 

Härmed kräves att SSA skall avsöga sig all 
samhörighet med OTe. Med SSA 's redan an
strängda ekonomi ser vi det konstigt att pengar 
skall anslås till denna verksamhet. Denna ex
klusiva sammanslutning fyller ingen funktion. I 
OTCs stadgar sögs att OTC skall verka för god 
kontakt mellan medlemmarna men denna sam
manslutning kan knappast anses åstadkomma det
ta. Måste man ha varit amatör i 20 år för att 
kunna verka för god kontakt medlemmar emellan. 
OTC är mer en klubb för inbördes beundran sam 
SSA e' bör befatta siq med! 

SM2CEW, SM2CLY, SM2EKM 

MOTION 4. Okning av ellektgränsen 
Härmed kröves att SSA snarast skall inleda 

förhandlingar med televerket om att effektgrän
sen för radiosändaramatör med certifikat klass A 
skall häias till 1 kW DC input. Detta för att jämn
ställa svenska färhållanden med utländska. Da
gens med obehöriga stationer överfulla amatör
bond motiverar också en höining då man då har 
stärre mäjligheter att hävda sig pentemat dem. 

SM2CLY, SM2CEW, SM2EKM 

MOTION 5. Distributionen aV QTC 
Härmed kräves att SSA i samråd med QTC-red 

skall undersäka mäjligheterna att distribuera QTC 
så att den kommer ut samma dag i hela landet. 
Detta kan te sig dyrare men fär att göra en be
sparing kan man till exempel slopa omsfags
påsen som är helt onödig enär den endast ham
nar i papperskorgen efter QTC har kommit till 
adressaten. 

Problemet är att vissa aldrig har någon chans 
att svara på ham-annonser med hopp om att 
kunna käpa något då en pryl för det mesta är 
sålt till någon som fått tidningen tidigare. 

SM2EKM, SM2CEW, SM2CLY 

MOTION 6. Utökat frekvensutrymme 7 MHz 
SSA har under ett antal år kraftfullt propagerat 

för och medverkat till att sysselsätta bland annat 
unqdom och handikappade med amatärradio. 

Medlemmarna offrar årligen otaliqa fritidstim
mar på utbildninq av blivande radioamatärer i 
radiotelegrafi och radioteknik. Otaliga är de 
bevis på kamratskap som visats då det aällt att 
riqga master och antenner för rörelsehindrade 
eller synskadade radioamatärer. 

Amatörradio har via SSA 's medlemmar förts ut 
i skolorna som fritt valt arbete, vilket har givit 
ungdomarna ett alternativ till utbudet av fri
tidssysselsöttning. På liknande sätt har amatör
röreisen vädiat till och genom medverkan av 
bland annat Lion- och Rotaryklubbar samlat ihop 
avsevärda summor för inköp av radioutrustning 
till handikappade medmänniskor. 

104 

Sam iömförelse kan mon iu ta stat och kommu
ners anströngningar att med betydande ekono
miska insatser försöka sysselsätta dagens ung
domar. Bara Luleå kommun avdelar i år 14,7 
milj till sin fritidsnömnd för att klara kommunens 
fritidsaktiviteter. 

Jag anser dörför att SSA på detta sött gör en 
samhöllelig insats av betydande mänskliga mått 
utan att på något sött belasta det allmänna rent 
ekonomiskt. Jag anser också at! staten här skul
le kunna hiölpa och stödia amatörrörelsen avse
värt, utan större ekonomiska uppoffringar, genom 
frikostigare tilldelning av nya frekvenser inom 
nuvarande amatörband . 

Med anledning härav vill iag motionera om att 
SSA styrelse får i uppdrag att i skrivelse till Te
leverket begära att få tillgång till utökat frek
vensutrymme om 200 kHz på företrädesvis 7 MHz
området så att bandet kommer att omfatta 7000-
7290 kHz. 

Jag vill också föreslå at! SSA styrelse gör en 
framstöllning till övriga nordiska länders radio
amatörföreningar om att dessa gör motsvarande 
framstöilningar till respektive länders statl iga 
myndigheter. 

Målsöttningen ör att få de nordiska länderna 
at! dels samarbeta, dels att vid kommande ITU
konferens arbeta för utökade amatörband istället 
för inskrönkningar. 

SM2BXI 

MOTION 7. Tvt förf .samling. Serie E:22 
Jag föreslår, att SSA kontaktar Televerket för 

att få fram en praktiskt användbar, avslutad, år
lig förteckning. Vem orkar föra in alla nya calls 
efter QTC? Det är af ta iust dessa, man vill ha 
tag i. Tänk am telefonkatalogen skulle hållas 
"aktuell" av abonnenterna siölva på motsvaran
de sött! Ol-förteckningen är föredömlig, bok
form, prydligt tryck, amatörerna i både prefix
och QTH-ordning, lyssnarna ör med, den kom
mer regelbundet och kostnadsfritt varie år till 
EDR-medlemmarna - annonser hiälper till med 
finansieringen. 

SM7COS 

MOTION 8. Utökat frekvensutrymme 28 MHz 
För att stimulera söndareamatörer med T-certi

fikat att "ströva vidare" mo! det högrande A
certifikatet, skulle möjligheten till bekantskap 
med kortvågsbanden vara en ordentlig sporre 
enligt vår mening. . 

T-certifikatets införande var en utomordentlig 
framgång. vilket hor givit både oss och SSA ett 
völkommet tillskott av nya och goda medlemmar. 

Dock har utvecklingen i huvudsak gått mot an
vändandet av "sk" frekvensmodulerade kanal
transceivrar, vilket kan ha till fölid at! intresset 
hos våra T-amatörer efter en tid svalnar p g a 
dessa apparaturers begränsade användningsom
råde. För ett mera seriös! anvöndande av de upp
låtna frekvenserna fordras iu, som bekant, för
hållandevis stora "antennfarmer" vilket för de 
flesta amatörer boende i hyreshus är en omöi
lighet att upprätta. 

Vi föreslår dörför att SSA 's styrelse tar kon
takt med televerkets centralförvaltning för att 
undersöka möiligheterna att tilldela amatörer 
med T-certifikat något eller nåpra frekvensom
råden på kortvågsbanden t ex 28 MHz. Då des
sa således mer konkret ser vilka möjligheter som 
finns på kortvågsbanden till goda DX-kontakter 
med förhållandevis okomplicerad apparatur och 
blygsamma antenner, kanske flertalet stimuleras 
till fortsot! trivsam och aktivare tillvaro i "Hom
kretsen" . 

SM7EKW, SM7CLM 



MOTION 9. Repeatertrafiken 
Vi föreslår att SSA med Televerket upptar föl· 

iande förhandlingar am repeater-trafiken enligt 
föliande , 

"Over repeater får föliande trafik förekamma; 
med absolut prioritering för mobil trafik. Trafiken 
skall vidare ha prioritering i nedan nämnd ord
ning, 

1. Mobil - mobil trafik 
2. Mobi l - fast ., 
3. Fast - fast 
Motionen motiveras med att med nuvarande 

bestämmelser, de förut livligt trafikerade repeat
rorna, nu ör i det närmaste tysta . 

Alltså, "Låt oss sändareamatörer få använda 
" de effektiva repeatrarna" efter våra behov och 
med stöd aven ny skrivning av repeater-trafik
bestämmelserna! 

Karlskrona Radioklubb SKlFK, SKlRFJ, SMlCXI 

MOTION 10, Jubileums/högtids-prefix 
Hörmed föreslås att årsmötet uppdrar åt sty

relsen att under året ta kontakt med Televerket 
och verka för att vå rt iubileums/hägtids-prefix 
snarast ändras från det med 3 tecken+siffra till 
de av ITU rekommenderade prefixen med 2 teck
en+siffra. 

I enlighet med detta föreslås att militära ama
törstationer erhåller prefixet 7S+siffra och där
efter det va nliga sufixet. På samma sätt kan då 
klubbstationer erhålla prefixet 8S+siffra. 

Dessutom föreslås att endast klubb och militär 
stationer ska ha möilighet att få använda iubile
u ms/högtids-prefix. 

MOTION 11. Stadgeändringar 
Föliande stadgeändringar föreslås, 

SM3FSK 

§ 3. MEDLEMSKAP 
Meningen - - - Sådant medlemskap gäller 
enbart bestömd anropssignal Isuffixl. - - -
utgår. 
Tredie stycket lyder därefter sålunda, 
"Styrelsen kan bevilia aktivt medlemskap 

åt iuridisk person som erhållit tillstånds
bevis för amatärradio." 
Samma paragraf kompletteras med föliande 
två stycken, 
"Beviliat medlemskap bekräftas av styrelsen 
med medlemsdiplom." 
"Medlem öger rätt att bära SSA-nål och 
att å QSL-kort ange SSA-tillhärighet." 

§ 6. UTESLUTNING AV MEDLEM 
Denna paragraf föreslås att flyttas bakåt 
i stadgarna till mellan paragraf 21 IMYN
DIGHETERNAS FORESKRI FTERI och paragraf 
22 ISTADGEÄNDRINGARI med åtfäliande 
omnum rering . 

§ 16. VALORDNING VID POSTROSTNING 
En ny punkt tillfogas, punkt 7. 
7. Dörest valmöilighet saknas, d v s om 
endast en kandidat är upptagen till någon 
eller några av befattningarna under punkt 
1, instölles i motsvarande mån poströst
ningsförfarandet. Det påföliande årsmötet 
faststöller då i berörda fall styrelsevalbe
redningens förslog. 

Motivering, 
§ 3. Det finns mig veterligen i dag ingen anled

ning varför man ei kan bevilia klubbarna fullt 
medlemskap. För ut SSA till lokalklubbarna ! Res
ten ör att se som en komplettering, imfr SSA-OTC 
stadgar. 

§ 6. Den verkar otidsenligt placerad. "Straff
paragrafen" intar en alltför dominerande fram
skiuten plats innan organisation och årsmöten be
rörs. 

§ 16. Val utan att kunna välia har uppfattats 
som pa rod i på röstning. Dessutom slöseri med 
pengar för tryckning av valsedlar. Skulle det ba
ra finnas en kandidat för varie post inom hela 
styrelsen sparade vi säkert en god slant. Men låt 
oss vara beredda att betala för ett val med val
möilighet! 

SMSTK 

Verksamhetsberättelser från distrikt 
och funktionärer 

DISTRIKT SMtiJ 

Aktiviteten bland lokalklubbarna har 
ökat enormt under året. Stockholms Radio
amatörer hade 1974 342 medlemmar. SRA 
firade det året 20-årsjubileum och kunde 
höras från Field Days på Lida med sig
nalen 7SK0AR 14-1S sept. , som första 
klubbsignal med nya prefixet. I övrigt 
ökad aktivitet bl a i Nynäshamns Radio
amatörer p g a djonken TAIKl; i Botkyrka 
Radioamatörer med SM0CBY som pådri
vare. I bl a Järfälla, Haninge och Hässel
by har man träffats regelbundet utan att 
för den skull bedriva någon egentlig 
klubbverksamhet. Som sammanfattning 
kan sägas att intresset för klubbverksam-

het i alla former under året har stegrats i 
distriktet. 

Operatörsfrågan för bullesändningarna 
80 m SSB har under året lösts på ett 
tillfredsställande sätt, då SM0CXM tog 
över chefsoperatörssysslan. Vid ett par till
fällen har operatörer från S:e distriktet 
också ställt upp. Bullesändningarna på 2 
m FM med SM0EPX som chefsopr. har 
fungerat utmärkt och uppemot SO-talet in
checkningar efter bullen hörs varje sön
dag. 

Bullen på 2 m SSB fungerar med 
SMSAGM som chefsoperatör. 

QSL-verksamheten med SM0BDS som 
distriktets ansvarig fungerar bra. 
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Aktiviteten på de olika banden verkar 
fortfarande vara ganska låg, under det att 
aktiviteten på VHF/ UHF har ökat, kanske 
mycket beroende på ett ökat antal 
transeeivers på marknaden och flera T
licenser. Repeatrar finns det gott om i 
Stockholmsområdet : SK0RDZ 144/432, 
SK0RFZ 144/432 och SK0RFO. SRA har 
övertagit ansvaret för RDZ och RFZ under 
året och har dessutom SK5RIX 144 under 
sitt beskydd, alltså sammanlagt 5 olika 
repeatrar. Stockholms Rävjägare har som 
vanligt varit ganska aktiva. C:a 50 med
lemmar 1974 och 18 rävjakter har under 
året anordnats. 

Distriktets handikappverksamhet har 
handlagts effektivt med SM0FFH och 
SM0CHO som mest aktiva, för att nämna 
några. Arbetet har grundligt redovisats i 
OTC. 

DISTRIKT SM1 

Aktiviteten inom distriktet är god. Mee
tings inkl. field-day har som vanligt hållits 
under året. Den absoluta höjdpunkten var 
givetvis SM/N M i rävjakt som hölls i 
Ljugarn den 31 /8-1 /9 i ett strålande sen
sommarväder. Det hade föregåtts av ett 
omfattande planeringsarbete där bl a AWD, 
CYN, DIE, DUW, CNM och CIO dragit det 
tyngsta lasset. Distriktet räknar f n 51 
SM, 5 SK, 3 SL och 8 lyssnare. Antalet 
lyssnarmedlemmar har under året för
dubblats, vilket framförallt skall tillskrivas 
den ungdomsverksamhet som -CIO bedri
vit inom Gotlands Radioamatörklubb i Vis
by. 

SK1SSA upphörde med bulletinsänd
ningarna tillsvidare i november. 

SK1 RGU är ORV på R6 och anlitas fli
tigt. 

SK1VHF snart blir ORV på sitt nya ORG, 
144,950 MHz. 

DISTRIKT SM2 

Distriktet är ett av de mindre, befolk
ningsmässigt sett, men antalet aktiva ama
törer är stort. Aktiviteten på de olika ban
den och deltagarantalet i tester är påtag
liga bevis för ett stort intresse. Två di
striktsmeeting har hållits, Luleå och Umeå, 
med stort deltagarantal trots de stora geo
grafiska avstånden, till ex. Umeå-Kiruna 
70 mil. 

Den mest markanta utvecklingen inom 
distriktet är den kraftiga ökningen av 2-
meterstrafiken. Repeatrar i drift finns i 
Umeå, Skellefteå, Luleå, Gällivare och Ki
runa. 2-mtrs.aktiviteten i Kin.na är landets 
nordligaste och i Haparanda den östligas-
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te. Aktiviteten på 144 MHz har därigenom 
fått täckning över hela SM. 

Bulletinverksamheten fungerar på ett fö
redömligt sätt. -2BZU och f o m 4.8.1974 
-2FMR, har varit operatörer. 

För OSL-verksamheten svarar -2EKM 
och hans rapport innehåller inga anmärk
ningar. 

DISTRIKT SM3 
Radioaktiviteten inom distriktet har un

der året varit god. BI a tillkomsten av T
licensen har bidragit till att antalet amatö
rer inom distriktet ökat kraftigt. Många 
som skaffat sig T-licens förkovrar sig för 
högre licensklass och det att hoppas att 
fler inser tjusningen i denna utveckling. 

Man får anta att det osedvanligt stora 
tillskottet av nya amatörer är en bidragan
de orsak till att det tiotalet klubbar som 
finns inom distriktet blomstrar. 

För andra året i " modern tid " arrange
rades Astölägret av SundsvalIs Radio
amatörer. Lägrets Primus Motor -3CKP/ 
Janne hade även detta år lyckats samla 
deltagare ifrån samtliga SM-distrikt samt 
England. 

Tillhör ni dom som tycker att början 
av juli var regnig och ruskig , då var ni 
inte på Astön för där sken solen inte bara 
inuti barackerna. 

Under året har sedvanligt två distrikts
möten hållits, den 17/3 och 22/9, båda 
i Sundsvall. 

Efter att frågan varit uppe till behand
ling sedan hösten 1971 beslöts vid mötet 
den 22/9 att organisera en samrådsgrupp 
inom distriktet. 

Flera klubbar har byggt och idriftsatt 
repeatrar för 145 MHz-FM-trafik och fler 
lär vara på gång. 

SK3SSA-bulletinen har med atomurets 
precision sänts ifrån Sundsvall/Alnö med 
-3CWE/Owe som operatör och OSL-ser
vicen sköter -3CLA/Karl-Olof perfekt. 

DISTRIKT SM4 
Förhållandet såväl inom som till distrik

tet är gott. 

DISTRIKT SM5 

Distriktsmöten har hållits i Uppsala och 
Nyköping under resp. vår- och höstsäsong. 

Ett flertal livaktiga klubbar finns inom 
distriktet. Den största är Västerås Radio
klubb med 284 medlemmar. De nästa 
största, Uppsala Radioklubb och Linkö
pings Radio Amatörer, har ett 80-tal med
lemmar. Omkring 45 medlemmar vardera 
har Nyköpings Sändareamatörer och Norr-



köpings Radioklubb, för att bara nämna 
några. 

Verksamheten har under året varit liv
lig med aktiviteter kring Field Day, räv
jakt, månadsmöten, kurser i telegrafi och 
teknik etc. Vidare har man med egen 
klubbstation i Sala medverkat vid en radio
utställning under Salas 350-årsjubileum. 

DISTRIKT SM6 
Inom distriktet finns två bulletinstationer 

med signalen SK6SSA. På kortvåg är 
QTH:et Ulricehamn med SM6EDH Cege 
som chefsoperatör och i Göteborg kör 
SM6CVE bulle på 145 MHz FM. Antalet 
incheckningar visar att distriktets bulletin
stationer är mycket populära. Inom distrik
tet finns fem repeatertillstånd på 145 MHz 
FM. De fördelar sig på Göteborg kanal 
R2, Borås kanal R8, Vårgårda kanal R1, 
Bäckefors kanal R4 och Uddevalla kanal 
R0. Av dessa är Uddevalla ännu ej aktiv, 
beräknas komma i provdrift under hösten 
1975. 

Föreningen UK-6 i Göteborg som startat 
Göteborgsrepeatern har under året färdig
ställt en UHF-fyr för 432 MHz. Fyren är i 
provdrift i Romelanda norr om Kungälv 
med signalen SK6UHF. 

Det finns närmare 30 mer eller mindre 
aktiva amatörradioklubbar inom distriktet. 

Höstens distriktsmöte var (som vanligt) 
förlagt till Borås. 

På mötet deltog SM6DGR Erik Bergsten 
med en liten solskensdriven radiosändare 
samt höll ett föredrag om solenergi som 
drivkälla till bl a amatörradioapparater. 

DISTRIKT SM7 
Under året har avhållits två distrikts

meeting ; på våren i Karlskrona och höst
mötet i Hässleholm. 

Vid karlskronamötet demonstrerade 
SM6DGR, Erik Bergsten, ex -MU sin sol
celldrivna sändare som rönte berättigat in
tresse. Mötet besöktes dessutom av SSA 
sekreterare 0CWC, Stig Johansson som 
svarade på frågor om SSA verksamhet. 

Vid höstmeetinget i Hässleholm berätta
de SM7HZ om datorn och visade vad den 
kan göra. Han hade satt ihop ett program 
om beräkning av dipoler i alla tänkbara 
kombinationer och om arbetet med anten
ner med parasitiska element. 

En betydande aktivitet utvecklas inom 
distriktets klubbar. 

VHF 
Aktiviteten har varit stigande och akti

vitetstesten samlade ett rekordstort antal 

deltagare, hela 290 st. Segraren SM7FJE 
fick på nio tester 20128 poäng, vilket mot
svarar ungefär ett OSO var tredje minut 
under 45 timmar och ett medelavstånd av 
200 km per OSO. 

Den under 1973 startade topplistan över 
körda OTH-Iocatorrutor har samlat ännu 
fler deltagare under 1974 och sannolikt 
starkt bidragit till den ökade aktiviteten. 
SM7AED:s 182 rutor på 144 och SM7BAE:s 
47 på 432 är av högsta internationella 
klass. 

Ar 1974 har varit ett mycket intressant 
VHF-år med flera exempel på extrem våg
utbredning. Den 20-21 januari inträffade 
en för årstiden mycket ovanlig troposfär
öppning med förbindelser på upp till 2000 
km på 144 och upp till 1400 km på 132. 
SM5LE satte nytt europarekord genom ett 
OSO med DK2LR vid schweiziska gränsen. 
Den 9 juli inträffade en mycket kraftig 
sporadisk E-öppning på 144 som möjlig
gjorde hundratals OSO:n på distanser runt 
2000 km över stora delar av Europa. För
ra gången något liknande inträffade var 
den 4 juli 1965. Arets kraftigaste norr
skensöppningar ägde rum den 5-6 juli, 
15 september och den 13 oktober och 
medförde förbindelser upp mot 1800 km 
på 144 och 700 km på 432. 

I övrigt hänvisas till VHF-spalten , som 
omfattat c:a 50 sidor under 1974. 

UTLÄNDSKA DIPLOM 
Under året har 35 diplomansökningar 

och förfrågningar expedierats. Därav har 
10 ansökningar gällt WAC. 

RTTV 
SSA-bulletinen har sänts från SK3SSA 

(opr. SM3AVO/Lasse) söndagar kl 0930. 
S.A.R.T.G. bulletinen och efterföljande ak
tivitetstest har gått sista onsdagen i varje 
månad. Operatör på SKORV är SM5BTGI 
Lennart. Tack Lasse och Lennart. 

Ingen ansökan till diplomet WASM= 
RTTY har kommit under året, varför 
SMOOY fortfarande är ensam innehavare 
av ett sådant. 

SSA:s TELEGRAFI- OCH CW-DIPLOMS
VERKSAMHET 

Under ledning av -ACO utsändes prov
texten från Västerås Radioklubb och med 
användning av VRK:s klubbstuga. SSA:s 
CW-prov nr 7 sändes dock från SVARKs 
klubbstuga söder om Vättern och CW-prov 
nr 8 från den norra delen av SM, Umeå, 
varvid 8 st SM2:or sände in prov. Därut
över medverT<ade 18 deltagare från andra 
distrikt. 
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Vid sändningen från den södra lands
änden medverkade över 60 deltagare, var
av 19 st från SM7. Ett rekorddeltagande 
som stod sig året ut. 

22S prov har insänts i takterna mellan 
60-17S, och under året har utsänts sam
manlagt 164 st diplom och stickers. Un
der året tillkom också SSA CW Honor 
Roll för dem som klarat 17S-takten. 

BULLETINVERKSAMHETEN 

Under 1974 har bulletin redaktionen va
rit förlagd till Uddevalla Amatörradioklubb. 
Fem bulletinredaktörer har turats om att 
redigera och kopiera SSA's riksbulletin. 

De fem redaktörerna har varit SM6AGK, 
SM6BGG, SM6CPO, SM6CVT och SM6FYN. 
SSA-bulletinen är en populär form för in
formation till medlemmarna samt från de 
olika klubbarna, det har vi fått åtskilliga 
bevis för. 

TESTER 
SSA har stått som arrangör för totalt 

fyra tester under året, nämligen UA-tes
ten, Portabeltesterna I och II samt jul
testen. UA-testen vanns 1974 av SM0CER. 
Portabeltest I vanns av SM6EIG/6 (porta
belklassen) och SM4EPR (fasta klassen). 
Test nr II, som var en nyhet för året, 
vanns av SM6DOK/6 resp SMSFUG. 

Tävlingsåret 1974 avslutades traditions
enligt med jultesten som i år rönte ett 
positivt mottagande. Totalt inkom 79 log
gar där SM0CCE vann klass A, SM3EVR 
klass B, SM4GVF klass C och SMS-3S9S 
vann SWL-klassen (endast en delt.) . 

Månadstesterna har under året haft svå
ra problem med konditionerna. Vid några 
tillfällen har MT därför flyttats till 80 mb. 

RÄVJAKT ELLER RPO 
1974 års stora RPO händelse SM-NM 

arrangerades på ett strålande vis av Got
lands Radioamatörklubb. Nordisk och 
Svensk mästare blev SMSBF. I lagtäv
lingarna segrade NM Sverige med SMSBF 
och Gunnar Svensson, båda från Stock
holms rävjägare. SM vanns av Stockholms 
rävjägare genom SMSBF, Gunnar Svens
son och SMSAKF. I NM genomförde S7 st 
startande tävlingen, i SM 43 st. 

Vid 1974 års Östersjövecka i Rostock, 
Östtyskiand deltog SMSACa, SMSOW och 
SMSDIC för Sverige i rävjakt. SM7AIO del
tog för Danmark (på grund av för många 
svenskar) . 

Rävjaktaktiviteter har under året rappor
terats från Stockholm, Gävle, Västerås, Ny
köping, Uppsala, Linköping och Gotland. 
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RECIPROKT ETC 

Under året har ett SO-tal skrivelser ut
växlats med huvudsakligast sändaramatö
rer inom och utom landet. I genomsnitt har 
2-3 telefonsamtal om reciproka frågor 
mottagits varje vecka. 

Antalet utländska medborgare som un
der 1974 erhållit svenskt amatörradiotill
stånd är 11 st, och de fördelar sig på föl
jande 8 länder. Australien 1, Danmark 3, 
England 1, Finland 1, Jugoslavien 1, Norge 
2, Portugal 1 och Västtyskiand 1. 

Under året har dessutom utdelats 96 
tillfälliga tillstånd till medborgare i 13 oli
ka länder nämligen. England (G) 1, Man 
(GD) 1, Japan 1, Norge 18, österrike .. 1, 
Finland 2, Belgien 1, Danmark 9, NederIan
derna 3, USA 9 och Malaysia 1. 

Den 1 april 1974 blev det sedan 3 år 
påbörjade reciproka avtalet med Spanien 
äntligen klart. Det påbörjades nämligen i 
januari 1971 och eftersom de spanska 
myndigheterna tog väldigt god tid på sig 
för att besvara varje skrivelse så har unge
fär 3 1/4 år förflutit innan avtalet blev 
godkänt av båda parter. Ännu har dock 
ingen svensk lyckats med att få ett ama
törtillstånd i Spanien, så även det tar tyd
ligen sin rundliga tid. 

aTC 

har utkommit med ca SOO sidor exkl. om
slaget. Upplagan var vid årets början 4400 
ex och vid årets slut 4800 ex. Innehållet 
har fördelat sig sålunda i sidor pr num
mer: 

Föreningsmeddelanden 
(inkl. nya medl. och signaler) 7,1 
Från distrikt och klubbar 2,2 
Handikappverksamheten 0,8 
Rä~a~ 1~ 
VHF ~O 
Tester och diplom 3,0 
Hamannonser 1,0 
Rymdradio 0,6 
IARU 0,3 
Byggbeskrivningar 10,0 
Teknik i övrigt 2,4 
Allmänt och smånotiser 1,6 
Firmaannonser 7,7 

MINNESFONDEN 

Fondens styrelse utgjordes under 1974 
av: 

SM1AWD Berndt C. ThiselI, ordförande. 
SM3BHT Sven Jonsson, vice ordförande. 

materielförv. 



SM5EN Stig Becker, sekreterare. 
SM0CHO Kjell Börjesson, information 

och utbildning . 
SM41M Enar Jansson, Morokulienverk

samheten. 

Den största händelsen under året var 
anslaget från Allmänna Arvsfonden på 
Kr. 25.000:-, som användes för inköp av 
11 st radiostationer, de flesta kompletta. 
Hittills har tre av dessa ställts till förfogan
de såsom lån till handikappade. Två be
gagnade 2 metersstationer har skänkts till 
fonden, varför tillgången till lånestationer 
nu är mycket god. Vad som ännu saknas 
är mottagare till blivande sändareamatörer, 
men två stycken har hittills inköpts och 
flera kommer att beställas inom kort. Viss 
annan materiel, t ex el-bug och Dymostans 
har även inköpts och utlånats till några 
av fondens kunder. Under 1975 kommer 
fonden att koncentrera sig på inköp och 
tillverkning av speciella anordningar lör 
anpassning av den inköpta materielen till 
olika former av handikapp t ex audio
avstämningsenheter. 

På informations- och undervisningssidan 
har arbetet gått snabbt framåt, speciellt i 
vad gäller intalningar på band . QTC på 
band har fått fasta former i och med att 
SSA och fonden anslagit pengar till kas
setter och förpackningsmaterial. SM7CAB 
och SM7ANL fortsätter oförtrutet med in
talning , resp. distribution av QTC på band. 
SM0CHO har ordnat med intalning av så 
gott som all fondens informationsmateriel 
på band, till fromma för intresserade syn
skadade och andra som föredrar den in
formationsvägen. På många platser ute i 
landet pågår undervisning av handikap
pade fram till licens. En hel del handikap
pade har också under året erövrat den
samma och är i luften, men många fler 
väntas under 1975. 

En informations- och diskussionsträff 
för synskadade ordnades på Almåsa med 
generöst bistånd från De Blindas Förening 
(DBF) i november, med medverkan av 
DBF-direktören Charles Hedkvist. Hälften 
av Sveriges synskadade radioamatörer 
deltog. Denna träff innebar inledningen 
till ett ännu intensivare samarbete mellan 
fonden och DBF. Fonden beklagar bara 
att det tycks vara svårt, på gränsen till 
omöjlighet, att få samma förståelse och 
medverkan, när det gäller andra hand i
kappsorganisationer. 

KANSLIET 

Verksamheten å kansliet har under året 
bedrivits efter de vid det här laget väl in
övade rutinerna för vilka redogjorts i QTC. 

Arbetsvolymen har under året ökat med 
14,5 % och svarade mot 2,56 årsanställda. 

Personalen utgörs liksom tidigare av 
fruarna Margareta Platin, Ingrid Eriksson, 
Margareta Pettersson och Ulla Ekblom. 
Ett väl sammansvetsat team, som med 
kunnighet och intresse tagit hand om våra 
angelägenheter, var och en på sitt spe
ciella arbetsområde. 

Medlemsantalet har under året på ett 
glädjande sätt vuxit och utgjorde den 31 
dec. 1974 4273. En ökning med 14,8 %. 

Medlemmarna fördelade sig sålunda: 
3536 sändare, 529 lyssnare, 95 SL- och 113 
SK-stationer. 

Som framgår av bokslutet har 1974 va
rit ett bra år. Det budgeterade underskot
tet har hämtats in och bokslutet utvisar 
ett överskott. Grunden för det goda resul
tatet har varit den gynnsamma medlems
utvecklingen, försäljningsdetaljen och an
nonseringen i QTC. Vidare bidrog även en 
osedvanligt stor förskottsinbetalning av 
årsavgifter till det uppkomna överskottet. 

Föreningens ekonomi har under de se
naste åren kunnat stabiliseras och likvi
diteten är betryggande. 

Böckernas omslutning steg under 1974 
med ytterligare c :a 10 %, samt passerade 
miljonstrecket och slutade på 1.066.300:-. 
(Verifikationerna utgör en pärm rad på 1,5 
meter!) 

QSL-verksamheten har under året haft 
ungefär samma omfattning som under fjol
året och uppgick till omkring 3,5 ton, dvs. 
drygt 1 1/4 miljon QSL-kort har under 
året passerat kansliet. 

Den ökande kansliverksamheten har 
medfört att vi " vuxit ur" lokalerna. En ny 
lokal har därför förhyrts och kommer in
flyttning att ske i denna på våren 1975. 

SMSLN 

SILENT KEY 

Helmer Forsen, SM2VP i Piteå har av
lidit 71 år gammal. -VP var en av de förs
ta amatörer jag hade QSO med på 30-talet, 
och även en av de första jag träffade per
sonligen. 

Frid över Ditt minne. 
SM3WB 
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Jubileumsmiddagen 
och årsmötet 

SRA, d v s Stockholms Radioamatörer 
har ombetts ansvara för arrangemangen 
kring 50-årsmiddagen och årsmötet 1975. 
Här redovisas det preliminära programmet : 

Lördagen den 26 april 1975 

1200 SSA :s styrelse samlas till ge
mensam lunch på Hotel Fla
mingo. 

1230 Samling på Sjöbefälsskolan 
för telegraferingstävling . Se 
separat inbjudan! 

1300 Telegraferingstävlingen bör
jar. 

1300 SSA styrelsesammanträde i 
Råsundarummet, Solna Kon
ferens Centrum. 

1300-1800 Firmautställningar i Skytte
holmssalen, Solna Konferens 
Centrum. 

1600-1700 Filmvisning i Solnagalleriet, 
Solna Konferens Centrum. 

1900 Jubileumsmiddag med dans i 
Hotel Flamnigos festvåning. 
SMSEN, Stig Becker välkom
nar med " soft music" på 
hammondorgel. 
Menu: Välkomstbål , Sand
wiches 4 st. , Öl eller bords
vatten, Contrafilet Charle
magne, husets vin : Chateau 
Raymond, Gateau Flamingo 
Gala, Portvin , Kaffe. Allt det
ta till ett av SSA subventio
nerat pris av 55:- kr per 
kuvert inkl. service. Beställ
ning se nedan! 
Barservering. Dans till 7-
mannaorkestern "BEKANTAS 
BEKANTA" från Dalarna samt 
till SM5EN, Stig Becker. 

Söndagen den 27 april 1975 

0900-1700 ca Firmautställningar i Skytte
holmssalen , Solna Konferens 
Centrum. 
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0930 Samling i Solnagalleriet, Sol
na Konferens Centrum. 

1000 Arsmötesförhandlingarna bör
jar. 

1300 Lunch på Hotel Flamingo. 
Smör, bröd, pilsner eller 
bordsvatten, Fransk Köttgry
ta, kaffe. 
Pris 16:- kr ink!. service. 
Beställning se nedan! 

1400 Förhandlingarna återupptas. 

Om intresset är tillräckligt stort, kommer 
guidad sight-seeing att ordnas under sön
dagen för damerna. 

Kommunikationer 

För den som kommer per bil finns par
keringsplatser i omedelbar närhet av hotel
let. Buss 50S, 508 och 511 går från Norra 
Bantorget och buss 509 från Brommaplan. 

SK0AR kommer att vara ORV på 3760 
SSB och 145.550, 145.700, R1 , R2, R5 och 
R8 FM för lotsning av mobila årsmötes
deltagare. 

Logi: 

Inkvartering i dubbelrum med bad för 
30 :- kr per person på Hotel Flamingo, 
Hotellgatan 11 , Solna. Bokning se nedan! 
OBS! Frukost ingår ej i priset. 

Firmautställningar: 

Gott om plats finns för intresserade ut
ställare av radiomateriel. För att täcka den 
extra lokalhyran tas en symbolisk summa 
på 50 :- kr per använt bord (ca 2 m). Fir
mor som önskar ställa ut bokar plats ge
nom SM0CER, Jan-Eric Rehn, tel. 08/ 
7711947. Adress se nedan! 

ANMÄLNINGAR 

Beställning av middag och lunch, bok
ning av rum och anmälan till ev. sight
seeing sker till SM0CER Jan-Eric Rehn, 
Norströms Väg 13, 6 tr., 14200 TRANG
SUND. Tel. 08/7711947 snarast möjligt 
och senast 10 april 1975. Betalning sker 
vid ankomsten t ill Hotel Flamingo till 
SRA:s funktionärer i entren. 

Hjärtligt välkomna önskar Stockholms 
Radioamatörer gm SM0CER, Jan-Eric 
Rehn (DL0) 



Telegraferingstävling 

I samband med SSA:s SO-årsjubileum in
bjuder härmed jubileumskommitten till te
leg raferingstävling . 

Tävlingen arrangeras lördagen den 26 
april 1975 kl. 1300 på Sjöbefälsskolan, 
Tjärhovsgatan 17, 3 tr., 11621 Stockholm, 
där samling sker kl. 1230. 

Deltagarna tävlar i två klasser, vilka om
fattar mottagning av telegraferingstext i 
nedan angivna hastigheter: 
Klass 1: 80-100-12S-1SD-17S-takt 
Klass 2: 40-60-80-10D-12S-takt. 

Margareta i Teheran 

SSA:s kanslissa Margareta har gjort en 
"DX-pedition" till Teheran för att hälsa på 
sin son. Där nere träffade hon också en 
del sändaramatörer varav ett par svenskar, 
EP2MJ Millo och EP2L T Lars. Och hon 
berättar i " ett högst personligt brev till 
redaktören " om all den vänlighet hon möt
te där nere, framförallt då av Millo och 
hans fru Vega. Vid ett meeting som Tehe
ran-amatörerna hade på en restaurang 
hade hon även nöjet att träffa EP2JP 
Jamshid med fru samt amerikanare och 
tyskar som jobbar där nere. Medan ett 
föredömligt kort föreningsmöte ägde rum 
- med frånvarande ordförande - fick 
Margareta tillfälle att bläddra igenom en 
jättebunt nyligen anlända SM-QSL vilket 

Margareta hemma hos Millo. Den trötte 
gossen är Lars EP2L T. 

Därefter följer välsändningstävling, som 
är öppen för samtliga deltagare. Sänd
ningsprovet sker med " handpump". Här 
är det viktigast, att sändningen sker väl 
- hastigheten kommer i andra rummet. 

Traditionsenligt utgör startavgiften 1:
kr, som erlägges före tävlingens början. 

Anmälan sker till: SM0CER, Jan-Eric 
Rehn, Norströms Väg 13, 6 tr., 14200 
TRANGSUND, tel. 08/7711947 senast 10 
april 1975. 

Millo och Margareta tillsammans med 
Jamshid EP2JP och hans snygga fru. 

gav henne hemlängtan till Ingrid och 
kansliet!!! Eftersom Margareta inte är " rik
tig amatör" så blev supen kvällens höjd
punkt och, som hon säger : "I Teheran kan 
dom konsten att ta vara på alla tillfällen 
och göra dem festliga". 

Hur skulle det vara om Millo, - som 
jag minns sen årtionden tillbaka, (för vem 
kan väl glömma ett namn som Miljutin 
Karlsson), aktiv i Bengtsfors, Vänersborg 
och Hedekas - och som sen den tiden 
varit litet här och var i världen, om han 
ville skriva en liten " life-story" om sina 
upplevelser, t ex som sändaramatör. 

-we 
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"Verkets lista" m m 
Angående "Svensk Amatörradioförteck
ning" TFS serie E:22 och om meddelande 
om adressförändring. 

Vid förfrågan den 31 januari hos Tele
verkets Centralförvaltning när nya serie 
E:22 kommer ut fick jag veta att underla
get låg klart vid årsskiftet för att så snart 
som möjligt köras i datamaskin. Men i 
samband med inbetalning av licensavgif
terna för 1975 har det visat sig att många 
plötsligt kommit på att de ändrat adress 
och samtidigt meddelat adressförändring. 
Det är alldeles riktigt att meddela adress
förändring men det skall meddelas omgå
ende när adressförändringen sker eller 
allra helst i god tid före. Televerket har 
nu plötsligt fått in massor av adressför
ändringar varför man beslutat att avvakta 
ännu ett tag så att alla licensavgifter 
med eventuella adressförändringar först 
får komma in. Sedan skall alla ändringar 
i underlaget ske och därefter ny tid för 
datakörning bokas in. Den nya förteck
ningen kan därför inte komma ut förrän 
någon gång efter februari. Hur snart efter 
februari kan för närvarande inte anges. 
Du som inte har betalat in Din licensav
gift för 1975, gör det omgående och med
dela Televerket eventuell adressförändring. 
Vi ber er i fortsättningen observera följan
de paragraf i " Bestämmelser för amatör
radioverksamheten " TFS serie B:90 : 

§ 11. Adressanmälan 

Radiosändareamatör är skyldig att vid 
varje tillfälle hålla televerkets centralför
valtning underrättad om : 

1. Kyrkobokföringsort, fullständig bostads
adress samt eventuellt telefonnummer 

2. Radiosändarens uppställningsplats jäm
te fullständig postadress samt even
tuellt telefonnummer (gäller ej tillfällig 
användning av portabla och rörliga ra
diosändare på annan uppställningsplats 
än den normala) . 

Du känner väl till att Du kan meddela 
adressförändring portofritt på postens 
blankett nr 20S0.0S. Använd den och med
dela såväl Televerket som SSA om änd
rad adress, men gör det omgående och 
vänta inte till Du skall betala in licens
avgift eller medlemsavgift nästa gång. 

-CWC 
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Mobil på semestern? 

Har Du tänkt söka tillfällig licens utom·· 
lands under semestern så är det hög tid 
att börja förberedelserna nu. Det krävs i 
regel att man är ute 2-4 månader i för
väg . I vissa länder kräver man att veder
börande är ute ännu tidigare med sin an
sökan. Är Du tveksam så kontakta reci
prokfunktionären SMSKG. Se funktionärs
rutan i QTC. 

Störningsfunklionär 

Sedan i slutet av förra året har SMSBML 
sökt efter en efterträdare som störnings
funktionär men hittills inte lyckats hitta 
någon lämplig kandidat. Är Du intresserad 
av att göra en insats för SSA och tror 
att Du är lämplig för uppgiften så kon
takta i första hand SMSBML, se funktio
närsrutan i QTC, då får Du samtidigt veta 
vilka arbetsuppgifter som åligger stör
ningsfunktionären. 

NM i Radiopejlorientering (rävjakt) 

går den 26 juli i Finland, 3 mil väster om 
Kuopio. Mer om NM i nästa QTC. De som 
tänker köra mobilt i Finland bör snarast 
söka licens genom Finlands Radioamatör
förbund (SRAL) . 

SMSEZM 

QSL-INFORMATION 

Du är välkommen att sända in dina QSL
kort till föreningens QSL-byrå. Det är där
för den finns till. Innan du sänder in dina 
kort, är det några saker som vi vill att du 
skall ta del av. 

På varje kort skall det sitta ett QSL
märke. Dessa finns att köpa från SSA:s 
försäljningsdetalj och kostar S öre pr st. 
Vill du stödja minnesfonden kan du använ
da Morokulienmärkena a 10 öre styck. 
Har du 200 kort eller mera så kan du 
slippa klistra på märken genom att sätta 
in motsvarande belopp på SSA:s postgiro 
S 22 77-1 . Glöm inte att på talongen ange 
din SIGNAL och att det gäller QSL samt 
att pengar och QSL postas samtidigt. Pos
tens kvitto måste vara med i QSL-sänd-
ningen. 

Kansliet 



~ '==' AMSAT 
EKVATORPASSAGETIDER FÖR OSCAR 7 OCH OSCAR 6 

Dag Varv Tid Z LONG Wo Varv Tid Z LONG Wo 

Mars 

17 1529 1732 313 11058 1800 320 
18 1541 1631 298 11070 1700 305 
20 1567 1820 325 11095 1655 304 
21 1579 1719 310 11108 1750 317 
22 1586 0644 151 11114 0520 130 
23 1598 0543 136 11127 0615 144 
24 1617 1807 321 11145 1645 301 
25 1629 1706 306 11158 1740 315 
26 1642 1801 320 11170 1640 300 
27 1654 1700 305 11183 1735 313 
28 1667 1754 318 11195 1635 298 
29 1673 0524 131 11202 0559 140 
30 1686 0618 144 11214 0459 125 
31 1704 1647 302 11233 1724 311 

Apr. 

1 1717 1741 315 11246 1819 325 
2 1729 1641 300 11258 1719 310 
3 1742 1735 313 11271 1814 323 
4 1754 1634 298 11223 1714 308 
5 1761 0559 139 11290 0639 150 
6 1774 0653 153 11302 0539 135 
7 1792 1722 310 11321 1804 321 
8 1805 1817 324 11333 1704 306 
9 1817 1716 309 11346 1759 320 

10 1830 1810 322 11358 1659 305 
11 1842 1710 307 11371 1754 318 
12 1849 0634 148 11377 0524 131 
13 1861 0534 133 11390 0618 145 
14 1880 1757 319 11408 1648 302 
15 1892 1657 304 11421 1743 316 
16 1905 1731 317 11433 1643 301 
17 1917 1650 302 11446 1738 314 
18 1930 1745 316 11458 1638 299 
19 1937 0709 157 11471 1733 313 
20 1949 0609 142 11478 0658 154 

5CJF 

OSCAR 7 Observera att OSCAR 7:s repeater Inte 

Ändringar och kompletteringar till QTC får användas på onsdagar även om de är 

1/75. igång. 

- Modschema - Morsetelemetri 
Udda dagnummer mod A. Formlerna för kanalerna 6A till 6e har 
Jämna dagnummer mod 8 . ändrats något efter slutjusteringarna. 
De flesta planeringsalmanackor inne- 6A P2/1O = W /1,56 (mW) 
håller dagnumrering . 68 Pm = 0,1N2 + 35 (mW) 
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6C P2304 = 0,041 N2 (mW) 
- Morseminnet 

Ett flertal meddelanden har sänts bl a 
ju- och nyårshälsningar på olika sp'råk. 

- Bandplan 
2/10 meter, mottagningsfrekvenser 

SSB, RTTY, SSTV ALL MODES 

1. Säkerhetsavstånd för att telemetri
sändaren inte skaU kunna störas ens 
vid maximalt dopplerskrift. 

2. SSB, använd USB vid sändning. 
3. Rekommenderad ERP = 100 W. 

BEACON 
CW Note (l) 

- - - - -'-.1 ____ ---- - - - - - ---------- - - - - - • - - - -

t t t t 
29.4p' 29.445 29.455 '29.495 29.5p' MHz 

Feed back 

I aTC 12/1974 har SM7FAJ beskrivit hur 
man jagar amatörsatelliterna OSCAR 6 och 
7. SM5CJF skriver följande : 

Genom att komplettera -FAJ:s diagram 
enligt figuren erhålles lätt i vilken bäring 
som satell iten kommer resp. försvinner. 

Ex. Om ekvatorpassagen anges till kl 
1800 i longitud 2600 W kommer den att hö
ras från kl 18.17 då den kommer över ho
risonten i bäring 80° till ca 18.36 då den 
försvinner under horisonten i bäring 310°. 
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Viktigt! 

Tidvis är både OSCAR 6 och 7 igång 
samtidigt på 29 MHz beroende på att varv
tiden för OSCAR 7 är något kortare och 
därför hinner upp OSCAR 6. Eftersom 
10-metersbanden överlappar varandra 
(OSCAR 6 utfrekvens är 29,450 till 29,550 
med beaconsändaren på 29,450) har 
AMSAT bett att de som utnyttjar satelliten 
inte lägger sig på eller omedelbart i när
heten av beaconfrekvenserna. I skrivande 
stund ligger 0-6 och 0-7 mycket nära 
varandra och det är tidvis omöjligt att 
läsa telemetrisändarna pga ORM. 

70 cm/2 m 

Ingen frekvensfördelning har meddelats 
men det verkar som om CW höll till mest 
på undre delen av bandet (vid mottag
ning). 
1. Använd USB vid sändning på 70 cm 

vilket ger LSB vid mottagning på 2 m. 
2. Rekommenderad ERP = 80 W. 
- OSCAR 6 

Det står fredagar i artikeln men skall 

vara lördagar. Även söndag förmidda
gar är den tidvis tillslagen och får an
vändas. 

- OSCAR 8 
Arbetet har redan startat och beräknas 
kosta minst en halv miljon så PSE 
JOIN AMSAT. 

SMSCJF 

OSCAR 7 

Jag har roat mig med att regelbundet 
följa upp telemetrin från OSCAR 7 på 
29,502 MHz och därvid lagt märke till att 
vissa temperaturer sakta men stadigt sti
git. 

Enligt Dr Perry Klein K3JTE, President 
för AMSAT, är detta ett normalt fenomen 
som hänger samman med årstidernas 
växlingar. Satellitens temperatur bör ha 
nått ett maximum omkring 15 februari var
efter den avtar och når ett minimum nå
gon gång i juni. 

SM6EBM 

Minnesbrev SSA 1925-1975 

FORENINGEN 

AMATEUR RADIO FOR 
INTERNATIONAL 

FRIENDSHIP 

1925-1975 

Till SO-årsjubih!et 

ger SSA ut ett speciellt minnesbrev för fi
latelister och andra intresserade, stämp
lat i Solna den 27 april. Kuvertet, som in
nehåller ett korrespondenskort, är i två
färgstryck med den här intill visade bilden. 
På poststämpeln står bl a "SSA 50 år" i 
morseskrift. Minnesbreven frankeras så 
långt lagret räcker med 1969 års Nobel
frimärke, 70 öre, med Marconi och Braun. 
Därefter med Sveriges Radio-märkena. 
Brevet kommer att säljas på årsmötet för 
5:- kronor. Det kan även rekvireras från 
SSA:s kansli genom insättande av 5:50 
kronor pr brev på SSA:s postgirokonto 
52277-1. 

SVERIGES SANDAREAMA TORER 

SSA:s kansli har flyttat till 

östmarksgatan 43, 12342 FARSTA 

Nytt telefonnummer 08-64 40 06 
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En uppbyggande 
75-åring 

När SSA var ungt då byggde de flesta 
amatörer sina stationer själva. Tekniken 
har gått framåt med stormsteg efter kri
get och problemen vid självbyggen har 
ökat i samma takt. I synnerhet om man 
gett sig in på SSB. Få bygger i dag om 
ens någon egna stationer. Det är därför 
intressant att här få presentera en ama
tör av gammal fin årgång. En amatör som 
trotsat alla tekniska svårigheter och som 
med ett utomordentligt gott resultat fått 
sin SSB-anläggning både att fungera och 
att kunna konkurrera med de bästa fär
dig köpta anläggningar. 

Denna sällsynta amatörrepresentant är 
SM7UV, Eric Bjarne i Jönköping. Hans 
person som sändaramatör behöver min
sann inte presenteras. Han är välkänd 
långt ut i vida världen. Det är hans bygg
verksamhet som skall omtalas. Eric är ak
tuell även ur ett par andra synpunkter. 
Troligen är han den ende nu levande ama
tör som varit med i SSA i alla år sedan 
föreningen bildades 1925. Troligen säger 
vi, för man kan ju aldrig vara helt säker. 
Eric föddes i Säffle den 28 mars 1900 
och därför är det även aktuellt att vi 
ihågkommer honom när han långfredagen 
fyller 75 år. 

Vi låter Eric själv berätta om sin ama
törverksamhet. "Mitt intresse för radio 
väcktes aven serie artiklar i Allers. Min 
första kristallmottagare byggdes efter en 
sådan artikel. Sedan kom ett stort antal 
svenska radiotidskrifter ut med allehan
da tekniska nyheter. Mitt intresse för 
sändningsförsök väcktes rätt snart. Men 
jag var tvungen vänta till den 22 april för 
jämnt femtio år sedan innan jag fick min 
licens att sända med den praktiskt taget 
redan färdiga CW-stationen. Med några få 
watt hade jag förbindelse med hela Euro
pa. 

Jag har fått min utbildning som meka
nist och har förblivit mekanist under hela 
mitt aktiva förvärvsliv. Någon utbildning 
i radioteknik förekom inte i tekniska sko
lor eller högskolor under min studietid. 
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Så allt mitt kunnande inom elektrotekni
ken har jag fått inhämta från amatörtid
skrifter och handböcker och naturligtvis 
genom praktisk amatörverksamhet." 

Vi ber Eric berätta något om den se
naste SSB-stationen och om receptet för 
att lyckas med ett så pass avancerat byg
ge. "Förberedelserna är oerhört viktiga. 
Se bara här på utredningen om vilken 
exciter jag skulle bygga. En full A4-pärm 
med enbart kopplingsschemor på alla 
tänkbara exciters. Beräkningarna har ta
git månader i anspråk. Sedan har en kon
kretisering gjorts av vald schemalöshing 
med hjälp av pappattrapper och kompo
nenter. Jag har inte haft tillgång på andra 
mätinstrument än en rörvoltmeter och en 
hemmagjord gallerdippa. Men mäta måste 
man. Test och funktionskontroll måste gö
ras i varje steg innan nästa påbörjas. När 

SMUV:s station år 1925. 



RADIOHUMOR 1925 sista steget är klart så skall hela kedjan 
fungera. Häri ligger en stor del av hem
ligl)eten att lyckas. Komponenter har jag 
i största allmänhet skaffat genom slakt av 
amerikansk surplus. Jag har också gått 
in för ett modulsystem på apparatlådorna. 
Detta och fasthållandet vid rörkonstruk
tiorner, som jag bäst behärskar, har gjort 
att anläggningen blivit något stor. Men 
jag har haft gott om utrymme. 

Bonden: - "Kalle, spring ut i köket 
och hämta 16-ljuslampan, den här är visst 
för svag!" 

På sommaren flyttar vi ut till vårt torp 
i närheten av Gränna. Ett par år har <jag 
släpat med hela anläggningen ditut. Gans
ka jobbigt och inte så bra för apparater
nas trim. Men nu har jag för första gång
en i mitt liv köpt en färdig transceiver, en 
begagnad TS 515 som jag kan ta under 
armen när vi reser ut till vårt sommartorp. 
Från torpet har jag under många år haft 
OSO med hela världen med några av mina 
tidigare hembyggen. Torpet ligger också 
bra till ur antennsynpunkt." 

Vi tackar Eric och lyckönskar honom till 
fortsatt amatörverksamhet. I dörren frågar 
vi. Har Du något nytt bygge på gång? "Ja, 
säger Eric, jag har en Single-Conversion
Super på gång. En 13 rörs. Halvledare 
lockar mig inte." 

Det känns trösterikt efter denna prat
stund med Eric. Ännu har vi få självbyg
gare som finns kvar kanske en chans att 
hänga med. Vi som inte vill och kan spen
dera lika mycket pengar på vår hobby som 
vad två bilar kostade 1925. 

SM7LD 

Pse QRT! 
På senaste lillen ha många nya 'amali.irsändare tillkommit , som synas anse, att de ulan iuslmiink_ 

nin!-!ar disponera etern under alla tider Ilå dygnet. Slirskilt ha vi haft sorgen mottaga uJlP,'cllade 
klagom:11 fr·rm Stockholm över störningar från 3malörstutioncrna under tiderna för dc lokala utslind

ningarna, o('h vi ha i de fall, diil' så val' it möjligt, sökt uJlpl}'sa vederbörande 3maHircr om s,akfi)rhållandct~ 
1\1ånga sändal'amaWrcl' tro, ~Itt om dc blott siinda på olllJo'ing 100 meter på ren C. \V. (odi:imllal) 

så hiires ingenting på dc längr'c I'tmdradiovågliir.gdcl'n3. Delta är fel, ty iivcn den renaste C.W.
!o>ändal'c hii.,cs in olll no1!-{on kilometcrs ~l\'stålltl med väs ande och klickandc ljud på alla våglängder. 

Vid växclsll'ihn till allodsllänningclI bli sWrningarna naturligtvis Hnnu stöl're, 
Vi ha i Svcl'igc nära nog de fl'jaste förordningal' mr radioamatör'cr i EUrO)l3 och skola vi ha 

möjlighet att få bchlllla dem och Wrhättr,l.I dem m:'slc vi visa , alt vi kunna bär'a det anS\';tr SOI1l rri_ 
h e ten medHiI', Fl'iimst milste vi tänka pr, att C"j sWra rundradion och hålla våra kiil'ror tysta under 
dcn tid l'ulldradiolyssnaren har rätt att ostört dispOIICI'U e tern. Vi fä därvid icke hlott rätta oss eHer 
de. svenska J.rog:rammcn, SOI11 vanligen äro slut vid lO-tiden, utan rundradioamalörcrna skola liven ha 
sin chans att lyssna på ulJandet, där rund,'adion i allmlinhct cj är slut Wrr i.ln 11 eller 12 på Kvlillen. 
Först då lir tiden. inne alt faUa nyckeln och de utländska amatörerna i Viistelll'oJlu börja i allmnnhet 

ej heller alt sända förr än då . De bästa tiderna för DX iil'o fran 12 på nalten till 9 på morgonen. 
Alltsll PSE QRT då rundradioprogrammc-l börjm' och sov om ni vill under den tid det pågår och 

K AGN först så snart det sagts "Good night everyllody, good night!" från ullandet. 

Radio-Bladet 1925 
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Jag 
• minns. • • 

Mitt första möte med amatörradion 

I OTC 1/75 fanns en artikel om " En 
pigg 50-åring till ", som berörde amatör
radio på Chalmers Tekn iska Högskola i 
Göteborg. Till artikeln hörde bilden på 
denna sida, och med stora svårigheter 
har det lyckats OTC-redaktören att spå
ra den lille gossen, som önskar vara 
anonym. I ett mycket rörande brev skri
ver han : 

" Vi bodde i Landala och mina fattiga 
föräldrar hyrde ut rum för att bättra på 
ekonomin. Min far var fördomsfri så han 
annonserade ej som många andra i GP: 
" Chalmerister och cirkusartister göre sig 
ej besvär". Fördelen med chalmerister var 
att de så sällan var hemma. Den chalme
rist som lockade in mig " på brottets ba
na" bodde hos oss i sex år, och en dag, 
när jag var ett par år gammal , hade han 
med sig en mahognyiåda med många in
tressanta saker. Senare f ick jag reda på 
att lådan kallades radio, och nu - vid 
vuxna år - är jag min pappa mycket tack
sam för att han lät mig leka med lådan 
med en skruvmejsel i stället för med en 
hammare, medan han och chalmeristen 
diskuterade livsgåtor framför isskåpet i 
köket. 

Chalmeristen var, liksom alla andra på 
den tiden, starkströmmare, men jag hörde 
honom ofta tala med min pappa om ring
ledningar och om lampor som inte lyste 
men kunde tala. 

Jag " tvingades" ta studenten, och som 
så många andra, som på den tiden inte 
visste vad de sen skulle ta sig till därefter, 
så sökte jag mig in på Chalmers. Skolan 
hade då fått en rektor som insåg bety
delsen av svaga strömmar och spänningar, 
och sedan jag berättat om mitt intresse 
för radio, och visat fotot på den här sidan, 
blev jag antagen. 

Det blev sju svåra år. Min tid alternera
de mellan föreläsningarna och ETA :s "la
boratorium", men så småningom fick ·jag 
hederstiteln Chalmersingenjör. 

Av naturen var jag emellertid rätt lat så 
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jag sökte mig inte ut i förvärvsarbetet. Men 
jag fick, med min morbrors hjälp, anställ
ning i " Det Stora Verket". På dagarna 
sorterade jag " ärenden" i mappar till hö
ger eller vänster på skrivbordet, och på 
kvällarna blev jag människa igen och pro
vade radiokopplingar. Vissa tider ägnade 
jag mig även åt min kära hustru som med 
tiden gav mig tre GAlS-are och två rara 
flickor. 

Efter många kämpiga år med beford
ringsdatum och tjänsteålderstal blev jag 
så småningom byrådirektör i " Verket". 
Någon enstaka gång grumlades väl min 
glädje av att inkompetenta kollegor be
fordrats t i ll avdelningsdirektörer. Men jag 
tröstade mig med att sådana ej - anstän
digtvis - kunde sitta hemma vid köksbor
det och löda och ha roligt. Men samtidigt 
slapp de ju också förebråelser för sönder
brända vaxdukar aven älskad hustru. 

Det kom även in en tråkig tid i mitt liv. 
Mina amatörvänner animerade mig att även 
ägna mig åt föreningsarbete. Min hustru är 
därför omgift - med en avdelningsdirek
tör i " Det Stora Verket". 

Trots den missräkningen så tycker jag 
att jag levt ett ganska lyckligt liv. Och ro
ligast var det väl när jag möttes av upp
skattning av mina överordnade, mina kolle
gor på arbetsplatsen och mina kära ama
törvänner, när de på min senaste jämna 
födelsedag ti ll mig överlämnade en mo
dern amatörstation. 

Det är roligt med amatörradio ! ! !" 
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Meteorscatter 

Bo Nilsson, SM7FJE 
Trumslagaregatan 3 
231 00 TRELLEBORG 

De som lyssnat över tvåmetersbandet 
har kanske lagt märke till de meteorscat
terförsök som tidvis göres på CW eller 
SSB och undrat vad som egentligen pågår. 
Någon har kanske t o m nollat sig på 
frekvensen och kallat, men fått ett argt 
" OSV" till svar. 

Denna lilla uppsats har inte till uppgift 
att ge fullständiga uppgifter om vare sig 
meteorer eller dess användbarhet för VHF
förbindelser, utan är bara avsedd som en 
information om ett område som är långt 
ifrån fullt utforskat. Den som är intresserad 
kan sedan själv söka sig vidare. Detta om
råde är som så många andra, ju mer man 
läser desto mer vill man veta, och stoppar 
man inte i tid kanske huvud hobbyn blir 
astronomi i stället för radio. 

Varje dygn kommer ca 10 milliarder 
meteorer in i jordens atmosfär. (Ref. 1). 
Partiklarna har en storlek som varierar 
mellan 0,4 !lm och 16 cm i diameter, mot
svarande vikter mellan 10-13 gram och 
1 kg . Tre huvudtyper kan urskiljas: 

Antal 
per 
tids
enhet 

o pa 144 MHz 

- partiklar över ca 100 gram kallas 
meteoriter och når jordytan 

- partiklar på 10-9 gram och mindre, 
s k mikrometeoriter, faller oföränd
rade ner på jorden 

- gruppen däremellan, meteorerna, för
intas på sin väg genom atmosfären 
och dess rörelseenergi omvandlas 
till värme-, Ijus- och joniseringsener
gi. 

Fördelningen är sådan att halvering av 
storleken innebär ca 10 gångers ökning 
av antalet. 

Meteorerna uppträder dels sporadiskt 
(75 0J0) och dels i s k svärmar eller sku
rar (25 0J0). De har ungefär samma för
delning beträffande partikelstorleken, dock 
med en förskjutning mot större partiklar 
i skurarna. Meteorernas hastighet varierar 
mellan 11,3 och 72 km/s, och alla meteorer 
i en skur har samma hastighet. De jonise
ras mellan 80 och 120 kms höjd över jord
ytan och möjligheterna till DX är följaktli-

02 0' 06 08 to 12 " 16 18 20 22 24 
Lokal tid 

Fig. 1. De sporadiska meteorerna har en dagsrytm med 
ett maximum på morgonen och ett minimum på kvällen. 
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Fig. 2. Meteorerna har också en årsrytm med minimum 
i februari och maximum juni-augusti. Topparna på 
kurvan förorsakas av de större skurarna. Huruvida det 
även finns längre cykler är ännu ej klarlagt, men stora 
variationer förekommer från år liII år. 1973 var I ex 
ett år med ovanligt hög meleoraktivitet. 

gen ungefär desamma som vid sporadiskt 
E. Det är företrädelsevis de större skurar
na som utnyttjas för förbindelser på 144 
MHz och det finns ett tiotal årligen åter
kommande sådana. (Ref. 2) . På norra halv
klotet finns det dock mer än 800 meteor
skurar listade. (Ref. 3) . Flera av dessa har 
emellertid endast ett fåtal meteorer per 
dygn medan de stora skurarna har upp till 
100 st/h vid maximum. 

En meteorskur karakteriseras av att alla 
meteorspår, om de förlängs bakåt, kommer 
från en och samma punkt. Denna kallas 
radianten och " förflyttar" sig på himla
valvet precis som stjärnorna, vilket med
för att om man känner radiantens läge 
kan man också räkna ut den bästa tid
punkten för en förbnidelse i en viss rikt
ning. Beräkningarna är något komplicera
de, men tabeller på bästa förbindelserikt
ning finns publicerade i diverse artiklar. 
(Ref. 2, 4). Man kan dock aldrig vara helt 
säker på att få tillräckligt med reflektioner 
för ett asa, då antalet meteorer inom 
samma skur varierar från timme till timme 
och maximal intensitet kan avvika från den 
beräknade p g a att banan kring solen 
har ändrats efter påverkan av någon pla
net. 

De joniserade spåren efter meteorerna 
ger upphov till kortare eller längre re-
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flektioner. Man brukar kalla de reflektio
ner som bara är bråkdelen aven sekund 
långa för pings och de som är såpass 
långa att de innehåller ett eller flera CW
tecken för bursts. En burst kan vara upp 
till ca tre minuter lång, men det är ytterst 
sällsynt, då spåret i regel fördärvas av de 
kraftiga vindarna som råder på dessa höj
der. (Ref. S) . 

Det behövs inte några större effekter 
eller antenner för att framgångsrikt av
veckla ett asa. En station med 100 W 
och en 10 elements antenn räcker, även 
om det är en fördel med större effekter. 
Däremot är det tveksamt om antenner på 
40 element eller däröver ger någon vinst. 
Det man vinner i förstärkning förlorar man 
i upptagningsyta, vilket är speciellt märk
bart på korta avstånd . 

För att utnyttja den korta tid som står 
till förfogande har en del olika trafikme
toder utvecklats varav OH2BEWs metod 
är den som används mest i Europa. (Ref. 
6) . Följande avsnitt citerar delvis denna 
metod. 

Timing. 

Alla meteorscatterentusiaster inom ett 
och samma geografiska område rekom
menderas att komma överens om att sän
da och lyssna under samma perioder för 
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Fig. 3. Även de större skurarna varierar från år till år. 
Figuren visar observations resultatet av amatörastrono
mer I England. (Ref. 7). 

att undvika onödigt ORM från varandra. I 
Europa har 5 minuter blivit standard för 
sändnings- resp. lyssningsperioder även 
om andra sekvenser är möjliga. 

Frekvensval. 

I Region 1 's band plan rekommenderas 
144,100 MHz för MS-trafik, men denna 
frekvens ± 4 kHz brukar endast användas 
för slumpartade OSO, d v s där sked inte 
avtalats. Det är därför bättre att söka nå
gon annan frekvens i CW-delen och med
dela denna t ill alla intresserade så att lo
kala störningar undvikes. Vad det anbe
langar SSB-MS rekommenderas frekven
ser i området 144,500 till 144,800 MHz då 
trafiken här är ringa. 

Metod. 

En meteorscattertest startar med att den 
ena stationen kallar på den andra t ex 
YU3ZV SM7FJE YU3ZV SM7FJE . .. Märk 
att " de" mellan anropssignalerna uteläm
nas då det inte fyller någon funktion . Al
ternativt kan om sked ej avtalats, den an
ropande stationen sända CO MS SM7FJE 
CO SM7FJE . . . Ibland utelämnas t o m 
" MS" då det står tämligen klart för en
var att en station som kallar CO på 144,100 
MHz, ORO och i femminuterspass vill för
söka få ett MS-OSO. 

CW -hastighet. 

De mest använda hastigheterna ligger 

mellan 120 och 250 tecken per minut men 
både högre och lägre hastigheter före
kommer. Dock bör man vid CO-ropandet 
inte köra för fort då man ju inte vet vilka 
resurser som finns hos en eventuell mot
station. Vid sked skall alltid en överens
kommelse angående sändningshastigheter 
göras då förfrågan att sända och ta emot 
höga hastigheter varierar. 

Rapportsystem. 

Rapporten består av två siffror. Första 
siffran anger burstarnas längd. 

1 Endast pings (bör ej användas) 
2 Bursts upp till 5 sekunder 
3 = Bursts upp till 20 sekunder 
4 = Bursts upp till 120 sekunder 
5 = Bursts längre än 2 minuter 

Andra siffran anger signalstyrkan. 
6 - S3 
7 = S4 - SS 
8 = S6 - S7 
9 = S8-
Enl igt en annan metod anges rapporten 

direkt i S-enheter d v s andra siffran kan 
vara allt från 1 till 9. Detta sagt för att 
ingen skall bl i förvånad när en sådan rap
port mottages. Rapport kan sändas tillsam
mans med anropssignalerna så fort någon 
information mottagits. Denna information 
kan bestå aven siffra, bokstav eller del 
av anrop. 

Ramsan SM7FJ E YU3ZV 26 26 26 
SM7 . .. kan tas emot på många olika 
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sätt som t ex U3, EYU3Z, M7, 2, 6SM, J, 
3ZV2, 7FJE. Om man är osäker på vilken 
rapport som skall sändas, användes en 
med siffror som saknas i anropssignaler
na. I exemplet ovan kan man alltså und
vika siffrorna 3 och 7. Rapporten sänds 
oftas tre gånger och anropssignalerna en 
gång som i exemplet. Detta för att få nå
gorlunda balans. Vidare gäller att rap
porten inte under några som helst om
ständigheter får ändras under försökets 
gång. 

Så snart en station mottagit rapport och 
båda anropssignalerna skall han sända 
"ROGER-rapport" t ex YU3ZV SM7FJE 
R26 R26 R26 YU3... Om någon av sta
tionerna har ett R i sin signal bör istället 
sändas SM7FJE 14BER RR36 RR36 RR36 
SM7 ... 

Avslutning. 

När en av stationerna mottagit en R
rapport och har alla andra detaljer mot
tagna skall han sända .. . RRRRRRR . .. 
med anropssignaler i början och slutet av 
perioderna. När motstationen mottagit tre 
eller fler R i följd övergår han också till 
att sända R-ramsan, dock i maximalt tre 
perioder. 

Varje testperiod anses som ett separat 
försök d v s man får inte tillgodoräkna 
sig information som t ex erhållits vid för
sök dagen innan. 

SSB 

För SSB-försök gäller precis samma 
regler som för CW, utom att R bokstave
ras "ROGER" . Att nå fram till ett OSO är 
dock betydligt svårare då längre bursts 
krävs och frekvensen ju måste ställas in 
med maximalt 100 Hz avvikelse. 

Meteorscatter-OSO är möjliga upp till 
ca 2500 kilometers avstånd, men tro inte 
det är lätt att få OSO på detta sätt. Det 
fordras ofta många försök innan man får 
höra den efterlängtade RRRR-ramsan. 
Lyssna gärna på någon annan stations 
försök innan Du själv sätter igång att be
stämma sked. Sked bestämmes lördagar 
och söndagar på 14,345 MHz, per telefon 
eller per brev. 
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Intet nytt 
under solen 

Radiohistoria 

• 

Gnistsändare var den förhärskande käl
lan till radiosignaler i radions barndom. 
Heinrich Hertz använde gnistgap både som 
sändare och detektor vid sina epokgöran
de experiment, som lade grunden till den 
moderna kommunikationstekniken. I de 
första gnistsändarna var antennen det en
da selektiva elementet, varför frekvensen 
bestämdes av antennens storlek och ut
formning. Vid Hertz' första experiment var 
frekvensen ca 53,5 MHz. 

Med antennen som enda selektiva krets
element blev bandbredden rätt stor, och 
den första "trängseln i etern" var snart 
ett faktum. Genom att placera ett filter 
mellan gnistgap och antenn kunde man 
begränsa bandbredden avsevärt, "gnisten" 
försvann inte helt ur luften förrän på 1930-
talet. Då hade man i ca 10 år använt 
Alexandersongeneratorer (roterande om
formare) på frekvenser upptill 200 kHz, 
och sådana fanns fortfarande i drift år 
1960. Elektronrören blev förhärskande för 
högre frekvenser och håller fortfarande 
sin position för höga effekter trots halv
ledarteknikens framsteg. 

För mikrovågor är gnistsändaren ingen 
direkt nyhet. Redan i slutet av förra sek
let utfördes i Indien experiment på frek
venser upp till 35 GHz, med ett gnistgap 
som sändare. Man lyckades t o m påvisa 
polarisationsvridning genom att sända vå
gorna längs ett hamprep! Ingenting helt 
nytt under solen alltså, men som många 
andra ting blir gnistsändarna för mikro
vågor inte bara äldre utan också bättre. 

(Klippt ur Electronlc av -BQW) 



Förbättringar av 
system för låga 

antenn
frekvenser 
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Tre grundläggande Ideer som kan effekti
visera din antennanläggning 

I denna art ikel ska vi diskutera några 
ideer och metoder att förbättra effektivi
teten hos en vertikalantenn. Följer man 
dessa råd kommer antennen att fungera 
som den bör, dvs med en effektivitet som 
närmar sig den teoretiska. 

För det första konstaterar vi att utstrål
ning från en antenn är en naturlig egen
skap. Den orsakas aven varierande ström 
som flyter i en elektrisk krets. I själva 
verket strålar alla elektriska kretsar ut nå
got lite energi , men oftast är den så li
ten alt den kan försummas. En antenn är 
ju bara en speciell typ av elektrisk krets 
som maximerar strålningen. 

Den andra iden är motsatsen till den 
första : radiostrålning kan bara elimineras 
genom parallella strömmar med motsatt 
riktning, vare sig de är verkliga eller speg
lade i t ex ett jordplan. Denna princip 
används i din 300 ohm TV-bandkabel, så 
att den energi som TV-antennen fångat 
upp inte ska strålas ut av nedledningen. 
Vardera ledningen bär lika stor ström med 
samma frekvens men 1800 fasskillnad. Ut
strålningen från ena ledaren släcks ut el
ler balanseras av den andra så väl att 
man praktiskt anser att kabeln inte strå
lar. 

Flg. 1. Ekvivalent schema för ett antenn
arrangemang. Sändaren markeras med 
power source. 
Flg. 2. Den vanliga halvvågsdipolen. 
Fig. 3. Ekvivalent schema ur växelströms
synpunkt för halvvågsdipolen. 
Flg. 4. Den normala vertikalantennen med 
något slag av jordplan. 
Fig. 5. Ekvivalent schema för vertikalan
tenn med jordplan. 

(Figurerna från "Ham Radio"). 
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Alltså ska man bygga antenner som 
påminner om principen med band kabel ; 
man ska i stället ordna sina antennspröt 
så att strålningen inte släcks ut av (del
vis) motriktade strömmar. 

Man kan gå till väga på två sätt. An
tingen kan man böja ut ledarna i kabeln 
från varandra så att det utstrålande radio
fältet från den ena ledaren inte (helt) 
släcks ut av den andras. Quads, loop
och vissa romb-antenner är exempel på 
sådana typer. 

Den andra metoden är att bara sträcka 
ut en ledare i vilken strömmen har maxi
merats genom avstämning t i ll resonans. 
Detta är möjligt på grund av att ström
men reflekteras vid den öppna änden av 
antennen. Den reflekterade strömmen 
kommer i fas med den ursprungliga ström
men och strålningen från vardera ström
men läggs ihop till en starkare sänd
ning. De vanliga trådantennerna - long
wire, Zepp, Windom, osv - använder 
denna princip, och skiljer sig bara på hur 
man matar dem. 

Ett antennsystem visas i figur 1 i form 
av ett "ekvivalent schema. Det består av 
en sändare, en dubbelledare och en resi
stans, som motsvarar strålningsresistansen 
och förlustresistanser. Resistansen ska av
sätta den effekt som når antennen. 

Figur 2 visar samma sak i en annan 
form . Här har vi som belastning själva an
tennen som är i resonans. Vid resonans 
fungerar antennen som en 73 ohms re
sistiv belastning. 

Figur 3 är ännu precisare. Här ser vi 
antennen som två stycken kvartsvågs an
tenner i serie. Den verkliga kopplingen 
mellan ändarna av antennen består av ett 
elektromagnetiskt fält ; det är denna be
lastning som sändaren verkligen ser. Vid 
likström kan kopplingen naturligtvis intE' 
leda ström, men vid radiofrekvenser fun
gerar den just som en sluten krets där det 
kan gå växelström. Detta beror på den 
stående strömvågen i varje antenn halva. 
Kopplingen i figur 3 uppfyller de båda 
krav vi ställt upp tidigare. Strömmen till 
vardera antennhalvan är 1800 fasförskju
ten till strömmen i den andra halvan. Men 
antennspröten pekar åt var sitt håll så 
att antennströmmarna är i fas och strål
ningen maximeras. Strömmarna i matarka
beln är däremot verkligen motriktade. Där
igenom blir strålningen från kabeln mini
mal. Antennen kallas oftast en dipol men 
är egentligen två kvartsvågs antenner som 
arbetar i push-pull. 

Låt oss nu byta ut det ena antennsprö-
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tet mot ett jord plan. Se figur 4. Om vi nu 
ritar om figur 4 på samma sätt som tidiga
re, ser den ut precis som figur 3 så när 
som på jord resistansen, figur 5. Jordresi
stans syftar inte just på den resistans 
man kan mäta upp med en ohm-meter 
mellan två punkter i marken, utan på det 
motstånd de från antennen inducerade 
strömmarna möter. Jordresistansen kan 
variera mellan ungefär 2 och 200 ohm. 
2 ohm motsvarar en rundradiostations ner
grävda jordplan (100 - 150 st) och 200 
ohm kan vara ett typiskt värde för ett 
jordspett i inte för torr sand. 

Att se sändareffekten som uppdelad på 
ett antal serieresistanser är givande. Hur 
stor effekt som avsätts i antenn-jorden 
(jordplanet) beror på förhållandet mellan 
resistanserna. Om strålningsresistansen 
är låg i förhållande till jordresistanserna 
strålas endast en liten del av effekten ut. 
Med en 36,5 ohms kvartsvågsantenn och 
200 ohms jordresistans förloras omkring 
85 % av effekten! 36,5 ohms jord resistans 
tar halva effekten och en 2 ohms jord
resistans bara 5 % av effekten i detta 
fall . 

Detta visar att det finns två sätt att öka 
effektiviteten. Det första är att minska 
jordresistanserna så långt det är möjligt. 
Det andra är att öka antennens strål
ningsresistans så mycket som är prak
tiskt möjligt. Hur konstigt det än kan låta, 
är detta verkligen lösningen på problemet 
att få högsta möjliga effektivitet för en 
antenn med jordplan eller motsvarande. 

Det är inte bra att försöka minska jord
resistanserna med fler jordspett. Ström
fördelningen under en kvartsvågs vertikal
antenn är sådan att någon ström nästan 
inte kommer att gå i dem. 

Jordradialer är mycket bättre, antingen 
spända utmed marken eller nergrävda just 
under ytan . De ska vara ungefär en kvarts 
våglängd långa. En jordradial ger ungefär 
jordresistansen 40 ohm. Två radialer ger 
ca 20 ohm och fyra radialer ca 15 ohm 
om de är jämnt utspridda. Det är nog så 
långt man kan komma i amatörsamman
hang. Att lägga ut fler radialer har liten 
effekt. För att komma ner till de där 2 
ohm krävs 120 stycken! Fyra radialer ger 
en verkningsgrad för en kvartsvågsantenn 
på 70 %, bara 1,5 dB under teoretiskt 
maximum. 

Jordplanen behöver inte följa marken. 
Man kan hissa upp antenn och jordspröt 
och får då jordplansantennen. Ett kvarts
vågs jordspröt har en (strålnings-)resistans 
på ungefär 36 ohm. Om radialerna inte på-



Fig. 6. Ett exempel på hur en 
helvågsdipols strålningsresi
stans Ro beror av förhållan
det mellan antenndiametern 
d och våglängden J,. 
(Figuren ur Rothammels "An
tennbuch"). 
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verkade varandra, skulle man få 18 ohm 
med två jordplan, och 9 ohm med fyra. 
Emellertid är strömmarna i motfas i jord
planen, utstrålningen är låg och det kan 
därför misstänkas att den effektiva jord
resistansen för fyra jordplansspröt är lägre 
än 9 ohm. 

Med två eller fler jordplansradialer får 
man utmärkta resultat, men i ett nödfall 
fungerar även en jord radial. Fördelen med 
jordplan är att man kan hissa upp hela 
antennarrangemanget över närliggande 
störande föremål. 

ANTENNRESISTANSEN 

Genom att höja strålningsresistansen 1 
förhållande till jordresistanserna kan man 
även höja effektiviteten. Exempelvis har 
en halvvågs vertikalantenn en matnings
resistans på 500 till 3000 ohm. (En dipol 
i detta utförande hade alltså blivit 1 våg
längd lång .) 500 ohm kan förväntas för en 
sändarmast som inte är för smal, och en 
tunn ballongburen antenntråd har närmare 
3000 ohm. Ett maströr för TV-antennen kan 
ha 1000 ohm. Se figur 6. Om man använ
der masten för sin TV-antenn eller beam 
som vertikalantenn , bör kablar till beam, 
rotor osv gå i mitten av masten och läm
na masten under jordytan. 

När stråln ingsresistansen för antennen 
är så här stor ser man att nästan vilken 
jordningsanordning som helst duger. Det 
gör inget om man använder ett jordspett 
med upp till 200 ohm. Svårigheten i det 
här sammanhanget är att en halvvägs
antenn är dubbelt så lång och att det är 
svårare att matcha en 1000 ohms antenn 
till en 52 ohms kabel, speciellt om man 
arbetar vid hög effekt. 

Man bör komma ihåg att det inte är 
nödvändigt att antennen är precis en halv 
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eller kvarts våglängd lång. Dessa har för
delen att vara resonanta och enklare att 
mata. Antenner av andra längder, dvs an
tenner som inte är i resonans, kan bringas 
till resonans genom att man adderar en 
spole eller en kondensator att stämma av 
med. En förkortad antenn kan matchas 
med en spole en bit upp, eller genom att 
vika antenntoppen. Dessa metoder an
vänds för att höja antennens resistans så 
att större del av effekten avsätts som an
tennstrålning . Även jordspröt kan förses 
med spolar om man inte har plats tör 
kvartsvågsradialer. Radialer kan också vi
kas och böjas ganska rejält utan att de 
förlorar något nämnvärt i effektivitet. 

Denna teknik kan utnyttjas t ex på 3,5 
MHz där vertikalantenner och radialer blir 
så stora att nästan ingen har plats för 
dem. Handböckerna tar upp många så
dana arrangemang, och det finns massor 
av sätt att sända med en antennstump 
som är mycket kortare än en kvarts våg
längd! 

SAMMANFATTNING 
För att förbättra vertikalantenner för 

låga frekvenser är det viktigt att följande 
punkter förstås och används i praktiken: 

1. Växelström i en ledare resulterar all
tid i utstrålning av energi. Detta är en 
naturlig egenskap. 

2. Utstrålning kan bara förhindras ge
nom motriktade strömmar i närliggande 
ledare eller metallföremål. Antenner bör 
därför monteras fritt från sådana föremål 
om det är möjligt. 

3. Man kan påverka antenn- och jord
resistansen så att utstrålningen maxime
ras. Dvs så att antennresistansen är så 
hög som praktiskt möjligt och jordresistan
sen låg. 

• 
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Mottagning av RTTY-telemetri 
från OSCAR 7 

RTTY-telemetri sänds som de flesta in
tresserade kanske märkt med SPACE
ONL y d v s space ger bärvåg. Huvudpar
ten av de nu använda terminalenheterna 
är av typ ST-5 och den medger inte utan 
speciella åtgärder mottagning på endast 
den ena kanalen. Jag har själv vid ett par 
tillfällen tagit emot RTTY-telemetri med 
ST-5 genom att förspänna mark-detektorn 
med ett batteri på 4,5 V så att enheten 
tvingas till mark då space-signal inte in
kommer. Resultatet blir acceptabelt endast 
om insignalen är tillräckligt stark och sta
bil. 

I senaste numret av AMSAT NEWSLET
TER beskrevs en modifiering av ST-5 som 
gör den väl lämpad att ta emot signaler 

1. 

2. 

126 

ISk .... 
~----~N~------~ 

-/l.V 'V 
+ ILV 

SM5CJF 

av typen SPACE-ONL Y. Jag har tyvärr inte 
haft tillfälle att prova kopplingen ännu. 
(Tyckte det var viktigare att informera 
läsekretsen. Eller hur red? Hi) . 

Modifieringen utförs i tre steg : 
1. Tag bort de med x. märkta komponen

terna d v s R21 , R22 och CH. Se 
fig. 1. 

2. Vänd på dioderna 05 och 06. 
3. Koppla in kretsen enligt fig. 2 mellan 

A/ B och C/ O. 
Kretsen är av samma typ som den auto

matiska nivådetektorn som används i ST-6 
och har beskrivits bl a i HAM RADIO no
vember 1973. 
Ref. AMSAT NEWSLETTER 4/74 

RTTY Journal, May-june -73. 
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tekniska notiser 
Svante Asplund, SM5BQW 
Michael Wlnklers väg 8 
15022 NYKVARN 

Linjära bredbandiga slutsteg 

I applikationsrapporten AN-546, vilken 
kan fås från Motorola i Solna, beskrivs 
bredbandiga transistorslutsteg mycket in
gående. Jag summerar något här: 80 watt 
PEP linjärt slutsteg med 2N5942 (Motoro-

Io. '~F 

~,.. 

la) 4 watt in. Uppgifter på spolar är för 
30 MHz. Linjärt slutsteg 2-30 MHz med 
drivsteg, 80 watt pep. Beskrivning hur man 
lindar toroidspolar ingår. I rapporten finns 
referenslista för dem som önskar tränga 
djupare in i ämnet. 

2 <200MW"E" 
Outpul 
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MVAM i Trippel varaktordiod 

f)":.,0T." ... OI2T ... IoI .......... I':z .... WGE ... m el ... Wi'. 

~~;~='., '''''10) w ........ 0" T_I .... po~ U1lO7. '" 

........... , , .. 'e - «I mA wie" no "F O ........... , ,. __ 
II.'C_2·' ..... c.._IIItJOO11' ... '_' .. a.o... 

Några data (gäller för varje diod). 
Backspänning VR max. 28 V 
Framström IF max. 50 mA 
Diodkapacitans eT min. 400 pF 
max. 560 pF vid VR = 1 V, 
f = 1 MHz. 

MVAM 1 består av tre varicapdioder 
med gemensam katod och är avsedd 
främst för elektronisk avstämning i AM
mottagare, men kan med fördel användas 
i allmänna frekvenstillämpningar understi
gande 50 MHz. De tre varicapdioderna är matchade 
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sinsemellan så att kapacitansawikelsen är 
max. ± 1.5 % inom spänningsområdet 
1-25 V. Dioderna är plastkapslade (case 
206-02). 

Fet i avstämd krets höjer Q till 1000. 

Hos en del filter önskar man variabel 
bandpasskaraktäristik. Detta kan uppnås 
med att koppla in en FET-transistor i 
återkopplingslopen i en avstämd förstär
kare. Transistorn verkar som en variabel 
resistans och styr återkopplingsgraden hos 
förstärkaren. Eftersom ingångsresistansen 
hos förstärkaren belastar den avstämda 
kretsen ändras Q-värdet vid variation hos 
denna resistans. 

Centrumfrekvensen ställs med 100 kohms 
poten. 

Kapacitansdioderna skall väljas efter 
önskad frekvensområde. Genom att varie
ra 10 kohms poten ändras bias hos FET
transistorn, som styr den positiva åter
kopplingen i förstärkaren. Den positiva 
återkopplingen ändrar förstärkarens nega
tiva ingångsresistans, som i sin tur ändrar 
Q-värdet hos kretsen. Den visade integre
rade förstärkaren är bredbandig med ca 
25 dB spänningsförstärkning för frekvens 
upp till ca 11 MHz. För högre frekvenser 
kan t ex RCA CA 3023 eller ekv. användas 
då uppnås ca 30 MHz. 

ur Electronics 

Tl534 
(TEXAS INSTRlkHTS) 

. lOOk r--------~ '0 • 

'0·0I~'1 · 

TUNING VOlTAGE o.....,. 
iO Mll.TIPLIER 
COHTROL) • 

L-_______ ~~. 

NY 45W UH F-TRANSISTOR 

MRF621 är en ny UHF effekttransistor 
avsedd att arbeta mellan 406 och 512 MHz 
med 12, S V matning. Den är idealisk som 
effektförstärkare i kommersiella/industriel
la UHF mobil radioutrustningar och ger 4SW 
ut vid 470 MHz och 12,SV kollektormatning . 
Vid den angivna uteffekten är min. effekt
förstärkning 4, 8 dB med en kollektor
verkningsgrad på min. 55 %. Transistorn 
tål stående-våg-förhållanden på upp till 
20:1 oberoende av fasvinkel, utan att för
störas. 

Ett internt MOS-kondensatorchip har in
kluderats för att ge "Controlled Q", vilket 
innebär en lågpass Tchebychevtransfor
mation som höjer basimpedansen, ökar 
band bredden och förenklar kretskonstruk
tionsarbetet genom att antalet externa 
komponenter kan nedbringas. 
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Lysdiod med tre färger. 

Optoelektroniska halvledarkomponenter 
blir allt vanligare i olika applikationer. 
Framförallt har lysdioden slagit igenom 
som indikator och alfanumerisk display. 
Den har en mängd fördelar gentemot den 
traditionella glödlampan, 
• mindre dimensioner 
• snabbare till- och frånslagtid 
• lägre drifttemperatur 
• lägre driftspänning och ström 

(S-10 mA) 
dessutom kan den drivas direkt från andra 
halvledarkomponenter eller integrerade 
kretsar. 

På marknaden finns redan röd-, gul eller 
grönlysande dioder. Stort intresse har rik
tats mot lysdioder vars färg går att styra. 
Dessa ideer har nu realiserats med en 
galliumfosfid-dubbeldiod. Den består aven 



röd och en grön lysande PN-övergång på 
samma chip, där båda systemen är obero
ende av varandra. Om ljus emitteras från 
bägge PN-övergångarna uppfattar ögat 
detta som gult ljus. Härigenom kan man 
med hjälp av lämplig styrning av systemet 
täcka upp Ijusspektrat från gröngult till 
rödgult. 

grönt rött 

+ 
\ / 

+ 

Utstyrning av dubbeldi6den. 

grönt ,ött 

Uppbyggnad av dubbeldioden. 

Den nya lysdioden kan t ex användas 
som indikator med skiftande funktion röd
gul-grön, flerfärgade bokstavs- och siffer
displayer eller analog färgindikering. 

MarkISpace demodulator med aktiva filter 

En frekvensskift-demodulator kan göras 
liten och med förbättrade data om man 
använder aktiva filter i stället för LC-filter. 
Ett aktivt filter kan man utesluta dyra och 
svårarbetade induktanser. Denna krets är 
designad för demodulation av 110-baud. 

Den arbetar med mark=2225 Hz och 
space=2025 Hz. När ett mark mottages av 
filtret B som är avstämt till 2225 Hz, pas
serar signalen medan filtret A dämpar 
den. Utgången av de två filtren omvandlas 
till likström och jämförs i en operations
förstärkare, som är kopplad med så kallad 
"open loop". Eftersom utgången av B är 
kopplad till icke inverterande ingång kom
mer utgångstransistorn att hållas ledande. 
När ingångsfrekvensen skiftar till "space" 
passerar signalen filter A medans filter B 
dämpar den och utgången öppnas. 

Vid injustering av kretsen pålägges resp. 
frekvens och utgångssignalen justeras med 
två trimmpottar på 50 Kohm. Kretsen ford
rar en signal på ca 1,2 volt topp till topp 
över en låg impedans. 

Önskar man andra frekvenser får man 
naturligtvis beräkna om de R och C som 
ingår i filtret. De ingående operationsför
stärkarna kostar ca 7:-/st och finns hos 
tidningens annonsörer. 

Ur Electronics 

Try it - you'lI like it 

Tidigare har under Tekniska notiser 
nämnts IC'n 555. Kretsen kan även an
vändas för frekvensskift för sändare. 

510ll 

20ltU 

O. t~F 

DIGITAL 

OAT41NPUT 

OllTPUT 
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Folke Råsvall, SM5AGM 
Svinningehöjden 
18020 AKERS RUNö 
Tel 0764-27638 ej efter kl 20 

AKTIVITETSTESTEN 

Februariomgången 

1. SM7WT 
2. SM7DEZ 
3. SM5LE 
4. SM7DTE 
5. SM7ARC 
6. SM7FJE 
7. SM5CNF 
8. SM5DWF 
9. SM4AXY 

10. SM5CUI 

11. SM5BKA 1247 
12. SM5BUZ/5 1213 
13. SM6PF 1132 
14. SM6FBQ 1115 
15. SM6CKU 1110 
16. SMOAPR 1089 
17. SK7CA 1083 
18. SMOFFS 1039 
19. SM4VA 1022 
20. SK3AH 959 
21. SM4EIM 922 
22. SM7FEJ/M 882 
23. SM5FND 881 
24. SM5EJ K 757 
25. SM4DLT 719 
26. SM6FYU 697 
27. SM7BCL 693 
28. SM4EBI 652 

SM6EKL 659 
30. SM3AVQ 657 
31. SM5FTN 655 
32. S KOH B 652 
33. SM4FXR 646 
34. SM3EUS 644 
35. SM7AVJ 642 
36. SM3AKW 631 
37. SM3AZV 61 2 
38. SMlESE 611 
39. SM7EYW 579 
40. SM3DVN 576 
41. SM6GKD 569 
42. SM7ECJ 567 
43. SM5DSV 565 
44 . SMOFUO 562 
45. SMOBYC 544 
~. SM5QA 5~ 
47. SM7BYU 528 
48. SM4KL 519 
49 . SM7BEP 518 
50. SM5CZQ 491 
51 . SM4GPL 488 
52. SM7ANL 485 
53. SM7DVR 483 
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Antal QSO :n 
144 432 1296 poäng 

7256 
4416 
1941 
1891 
1721 
1~7 
1~2 
1~1 
1322 
1252 

175 
116 11 
77 10 
69 4 
67 
33 
82 5 
65 
75 
79 3 

77. SM2CKR 298 
78. SMONI 287 
79. SMOFOB 283 
80. SM4GDN 282 
81. SM5FHF 274 
82. SMOFDA 258 
83. SM4DMA 254 
84. SMODFP 236 
85. SM4FWY 225 
86. SK3BG 224 
87. SM5DYC 219 
88. SMOFBI 217 
89. SM4PG 215 
90. SMODCX 214 
91. SM2DXH 200 
92. SM6GKC 196 
93. SK2AT 186 

SM3GCI/3 186 
95. SM6GWA 176 
9~ SM3DKL 1n 
97. SM3BNV 169 

SM4CJY 169 
99. SM4DYD 168 
100. SM3GBA 160 
101. SMOFOR/O 159 
102. SM3FGL 14E 
103. SM5EKZ 143 
104. SM3GOC 142 
105. SM5ATG 141 
106. SM3GOM 13E 
107. SM3GBN 136 
108. SM3GQC/3M 132 
109. SM7GFE 129 
110. SM6FJB '125 
111. SM3GFN 121 
112. SM2ECL 120 

SM3EQZ 120 
114. SM6DOE 117 
115. SM2AID 116 

SM4FME 116 
SM5CPL l1t 

118. SM5DMX 106 
SM7DRF 106 

AKTIVITETSTESTEN går första t isda
gen varje månad kl. 19-24. Regler j 

aTC nr 12 1974 + nr 1 1975. 

54. SM5FQQ 461 120. SMOFKG 
55. SM7BIP 433 121. SM3DAL 
56. SM6EGX 429 SM6FRS 
57. SM3CXS 427 123. SM3GIQ 
58. SM4GSM/4P 42C SM4EGB 
59. SM5EVZ 415 125. SM7BUA 
60. SM5CZD 407 126. SM3GSK 
61. SMOCTE 398 127. SM3UL 

SM40J 3ge 128. SM3BIU 
63. SM3ESS 396 SM5GNN 
64. SM5CPV 395 130. SM1EJM 
65. SM7BHM/7 383 131. SM3AST 
66 . SMODWW 380 132. SMOBJV 
67. SM3CWE 376 SMODYP 
68. SM5FRH 339 SM3FSK 
69. SM4FZC 327 135. SM5AGM 
70. SMOFLT 323 136. SM5GBF 
71. SM6FTA 312 137. SM5CJF 
72. SM5CFM 309 138. SMOEWF 
73. SMOFUT 308 SMlCUZ 
74. SM6CRX 307 SM2BAI 
75. SMOFNT 304 141 . SM4GNS 
76. SM3GNH 303 

Kom menta re r 

97 
96 
96 
90 
76 
76 
62 
57 
55 
55 
45 
35 
30 
30 
30 
25 
24 
13 
10 
le 
10 
5 

SMlWT: Vilket jubileum I Tönk att vödrets mak
ter placerade den första troposöppningen på 5 
mönoder just pö dogen 19 ör efter det jag fick 
mitt cert och tillika pö testkvöllen! Bandet löt 
som 20 under en stortest med beamen mot USA -
samma pile-ups och fina operatörer! Facit: 1 G . 
2 GM, lOK, 19 A, 5 OZ, 12 SM, 8 DM och 127 
DL - dessutom hördes SP och ON, men tiden 
röckte inte till! ISM5AGM: Lustigt sammantröf
fande: Testen inföll pö dagen 14 ör efter det att 
jag fick mitt cert och det tycks till röga pö allt 
ha varit en lördag för oss böda, alltsö lördagen 
den 4 febr. med 5 örs mellanrum I) 

SMlDEZ : Det var en jobbig test, mon borde ha 
varit tvö st. att köra. 

SMSLE: Konds ngt över normalt. Tyvörr var 
"konds" pö störningar ISSB-splatter etc.) mycket 
över normalt. DX för ursökta om de inte alltid för 
svar. Att ropa nögon kHz "off tune" kan löna 
sig . Hörde 23:e jon K2UYH i 20 min via mönen pö 
432 MHz. 

SM5CNF: Förmodligen bara att gratulera 
SM7 :orna till ett toppresultat. Vilken julafton dE.' 
möste haft. 

SM5DWF : Den första testen frön nytt QTH. 
SM6FBQ: QSO-rekord och poöngrekard för sin 

del men det ör völ inget att komma med om mon 
tor med SM7. Tycker nu att det börjar bli lite 
völ trångt runt noll femti, CW-delen är ju 150 
kHz bred. SPREAD OUT! 

SMOAPR : Qul att aktiviteten norröver ör sö bro. 
Längsta QSO 2DXH, 28DT, dessutom 10 st. SM3-
or körda . 

SKlCA : Intresset för "seriös" 2-meterstrafik har 



ökats inom Kalmar Radio Amatör Sällskap IKRAS) 
tack vare goda testkonditioner och bra test-QTH 
på Kalmar voltentorn 175 m ö h). 

SM7FEJ/M: Körde allt "mobilt" med 20 W pep 
med 4 el på 6 m mast på Smålands Taberg (där 
SK7RGI är placerad). Enligt min mening var det 
goda cands samt mkt god aktivitet, men utrust
ningen räckte tydligen inte riktigt till för SM3 
samt Dl/DM (ordinarie antennen blåste ned i 
januari månad). 

SM7AVJ : Ql test. Synd alt jag inte har sågat 
ner biälkarna önnu, då hade man kanske hittat G 
a GM? 

SM7EYW: Är det bara medlemmar i SSA sam 
kommer med i kommentarerna? (SM5AGM: Nej 
det skulle bli alldeles för jobbigt att hålla reda 
på.) I så fall är jag nu medlem igen I KONDX 
VAR BADE PA 2 m es 70 cm. Satt mest och lyss
nade. 

SMOFUO : Gick inget vidare trots goda conds. 
QTH ca 2 km från en SK0 stn sam dom flesta 
SM0 :or säkert hörde, antingen på det ena eller 
det andra sättet. För min del mest på det andra 
sättet. 

SM5CZQ: Roligt vara tillbaka i testerna efter 
några års bortavaro. Nytt QTH 2 mil NV Ny
köping. Finns på CW-delen och pse vrid bea
morna hitåt! 

SM7ANL: Är nu tillbaka i testerna igen efter 
5 års "vila " . Homnade mitt uppe i en pang-test 
med ufb-conds. Var aktiv c:a halva tiden, och 
körde de Ilesta QSO på 3 WATTI 

SM5FRH/5: Var endast sporadiskt QRV under 
kvällen, ty riggen ville ej funka ngt vidare, tycks 
ha varit underbara conds säde rut. 

SMOFlT : Resultatet denna gång (som storfrä
sarno brukar säga Hi) SM0 18, SM5 9, SM4 4, 
SM3 1, SM1 1, OH 1, OH0 1. 

SM5CFM : Kul test som imponerade på en gam
mal '·kortvågare". Har lite ellekt men stort in
tresse. Ska färsöka vara med så ofta det går. 

SM7GFE: Min färsta test. 10 W FM (-700, -000). 
Ant HB9CV. Bra conds, men ändå dålig aktivi
tet på kanalerna. Jag hoppas på lika bra conds 
och bättre aktivitet. 

SM2ECl : Ställer gärna upp med MS-skeds. 
löngsta QSO via MS OK3CDI ca 180 mil. Riggen 
ca 100 W HF till en 7 el yogi. Pröva Metear 
Scotter, inte så svårt som många säkert trar! 

SM2AI D: Aurora ett tag efter kl. 18.00, men 
dålig aktivitet iust då. Konditionerna dåliga var-
för intresset tog slut vid 21.30. . 

SM5DMX: Personligt rekord, trots normala 
conds. Troligtvis beroende på den gada aktivi
teten . Nåväl, inte så illa i alla fall, jag kår en
dast en )1!) watt x-talstyrt FM + liten kvarts
våQspinne! 

S"M5CJF : Ja det blir jag vål inte vårst på? 

QRV på 432 MHz : SM7DEZ, SM5lE, SM7DTE, 
SM5CNF, SM5CUI, SM5BUZ/5, SM6FBQ, SM7AVJ, 
SM7EYW, SM5QA, SMONI och SMOFOB. 

QRV på 1296 MHz: SM7EYW. 

Det var nog tur att vj gjck jn för den 
här förkortade varjanten av resultatlista, 
kurvan över antalet inkomna loggar pekar 
så brant uppåt att det nästan hade varit 
omöjligt att behålla den gamla uppställ
ningen. 141 stycken är naturligtvis nytt 
rekord, för att inte tala om SM7WT:s 7256 
poäng - det gamla rekordet på drygt 6000 
poäng (eller 60000 km) sattes av SK6AB 
1971. 

Testen gynnades av ett mäktigt hög
tryck som framför allt tycks ha gett goda 
konditioner väster och söder om SM7_ 
SM7WT:s 175 QSO :n talar sitt eget språk. 
Det är bara att konstatera att när det 
öppnar mellan södra SM7 och DL så har 
övriga Sverige inte en chans, det är väl 
tveksamt om ens ett norrsken av typ 15 
september skulle ändra på det förhållan
det. Det gör det väl också en smula tvek
samt om fjärdedelsregeln för distrikts
diplom är så lyckad. Skulle utvecklingen 
bli alldeles omöjlig får väl frågan tas upp 
till omprövning. 

Jag vill på nytt påminna om att loggar
na måste innehålla både poäng och total 
poängsumma för att bli godkända. Den 
här gången blev 6 loggar underkända av 
olika anledningar. Var förresten inte rädda 
för att fylla i den heldragna rutan längst 
upp till höger på SSA:s VHF-Ioggblad. Så 
här i deklarationstider är man ju van vid 
att inte fylla i sådana rutor, men vad be
träffar loggbladen är det just meningen 
att dom ska fyllas i. Inga loggar under
känns dock om rutorna skulle vara tom
ma med undantag för anropssignalen som 
måste finnas med. 

Rättelse 1_ SMOFHQ hade i förra testen 
(januari) 20 poäng och inte 77 som i listan. 
Stationerna på 97:e till 112:e plats åker 
därför upp ett steg. 

Rättelse 2: Mannen näst längst till hö
ger på fotografiet på sidan 76 i förra QTC 
är UR2MG. 
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LANDSKAMPEN SM - OH 1975 

Härmed inbjudes till årets landskamp 
SM - OH på 144, 432 och 1296 MHz. 

Tidpunkt: Första perioden lördagen den 
19 april kl. 19.00-24.00 SNT och den and
ra perioden söndagen den 20 april kl. 
08.00-13.00 SNT. 

Tävlingsmeddelande: RS(T) + OSO
nummer börjande från 001 + OTH-Iocator. 

Poängberäkning: SM - SM och OH -
OH 1 poäng per mil , SM - OH 3 poäng 
per mil och SM/OH - annat land 0,5 po
äng per mil. Avrundning uppåt som i ak
tivitetstesten. Alla avstånd under 5 mil 
räknas dock som 5 mil och över 200 mil 
som 200 mil. Multiplikatorer: 144 1x, 432 
2x och 1296 3x ovanstående poäng. Exem
pel: Ett 14,1 mils osa på 432 mellan SM 
och OH ger alltså 15 x 3 x 2 = 90 poäng. 
Högst ett osa per station, period och 
band. 

Slutpoäng: Poängtalen för de olika pe
rioderna och banden räknas ihop. 

Segrare: Landskampsvinnare blir det 
land vars 25 bästa deltagare uppnår den 
högsta sammanlagda poängen. Den sta
tion som uppnår högsta poängsumman 
vinner den individuella tävlingen. Loggar 
insänds färdigt ifyllda och uträknade se
nast den 10 maj till SM5AGM. 

TROPOÖPPNINGEN 9 FEBRUARI 

Denna öppning tycks endast ha " drab
bat" SM6 och västra SM7 och pågick hela 
dagen. SM7FJE och SM7AED körde 89 G, 
17 GM, 10 PAO, 5 GW, 2 ON + DL. Trots 
90° fel på beamriktn ingen var D-statio
nerna kanonstarka och ORM :ade "till tu
sen" . Inga problem att köra holländare 
och tyskar på 700 km :s avstånd med an
tennen mot Skottland! 2 engelsmän hade 
400 mW och en körde streck mobilt med 
2 W och en halo. 

SM6FBO berättar att han körde DK6ASA 
på 70 cm vid middagstid med 539-549-
signaler. På kvällen kördes G3POI (AL51 g) , 
G31PV (AM18a) , PAOANS (DN61c) och 
DB1 BH (DM27a) på två meter. 

FINSK REPEATER 

Efter närmare tre års förhandlingar har 
det finska televerket PLH nu gått med på 
att medge repeatert illstånd. Den första re
peatern blir OH3RNE i Tampere som be
räknas få 15 watt till en vertikal dipol och 
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1750 Hz öppningston. Repeatern får endast 
användas så länge stationsföreståndaren 
sitter och lyssnar på trafiken och när han 
tröttnar måste den stängas av. Man kan 
förmoda att intresset att sätta igång re
peatrar blir ganska måttligt under sådana 
förutsättningar! 

REPEATERFÖRTECKNINGEN 

Den här gången har intresset från re
peaterinnehavarnas sida att skicka in 
uppgifter varit lite större och närmare hälf
ten hörde av sig . Som synes är det be
tydligt mindre med frågetecken i den här 
listan. Det är också intressant att lägga 
märke till att av landets 39 repeatrar är 
endast 4 ORT. 

En spalt behöver nog lite närmare kom
mentarer nämligen Meter över mark. Här 
avses höjden över medelmarknivån där 
medelmarknivån definieras som den ge
nomsnittliga nivån mellan 3 och 15 km 
från repeatern . SMOCOD har så långt som 
möjligt försökt rätta till missförstånd bland 
inkomna uppg ifter men en och annan siff
ra verkar ändå misstänkt låg. 

Det kanske kan vara på sin plats att 
på nytt upprepa hur det går till att an
söka om repeatertillstånd. Tillstånd ges 
endast till klubbar och dessa skall ställa 
sina ansökningar till televerket men skicka 
dom till SSA :s kansli. Ansökan skall inne
hålla uppgift om tänkt OTH, stationsföre
ståndare (A-cert) , ställföreträdande st.
förest. (A-cert) , adresser och telefonnum
mer samt ev. önskemål om kanal. Sedan 
väljer SSA lämplig kanal med hänsyn till 
redan befintliga repeatrar och som regel 
brukar klubbens önskemål om kanal kun
na tillgodoses. Hela proceduren brukar 
vara avklarad på 2-3 veckor. 

Övertecknad lämnar gärna ytterligare 
upplysningar, det är bara att ringa. 

Repeaterkanalerna: 

In ut 

RO 145,000--145,600 
R1 145,025--145,625 
R2 145,050--145,650 
R3 145,075--145,675 
R4 145,100--145,700 
R5 145,125--145,725 
R6 145,150--145,750 
R7 145,175--145,775 
R8 145,200--145,800 
R9 145,225--145,825 

in ut 

433,000--437,600 
433,025--437,625 
433,050--437,650 
433,075--437,675 
433,100--437,700 
433,125--437,725 
433,150--437,750 
433,175--437,775 
433,200--437,800 
433,225--437,825 



Kanal Anrops-
signal 

Ort 

Chan. Call Location 

144 MHz 

RO SK6RIE Uddevalla 

R1 SK7RGM Karlshamn 
R1 SK6RIC Vårgårda 
R1 SK5RIX Malmköping 

R2 SK7REE Helsingbarg 

R2 SK3RET Bollnös 
R2 SK7RFH Nässiö 
R2 SK6RFQ Göteborg 
R2 SK2RFS Gällivare 
R2 SKORFZ Stockholm 
R2 SK4RGN Orebro 
R2 SK3RHH Sollefteå 

R4 SK6RFP Bäckefors 
R4 SK2RFV Skellefteå 
R4 SK5RHE Nyköping 
R4 SK3RIG Gävle 

R5 SKORFO Solna 

R6 SK7RFJ Karlskrona 
R6 SK5RFU Uppsala 
R6 SK7RGI Taberg 
R6 SK1RGU Visby 
R6 SK3R1A Ostersund 

R7 SK7REP Malmö 
R7 SK7RHF Tranås 
R7 SK5RHQ Västerås 
R7 SK3RHU Hudiksvall 

R8 SK6RBS Barås 
R8 SKORDZ Stockholm 
R8 SK7REZ Ystad 

R8 SK3RFG Sundsvall 
R8 SK7RFL Kalmar 
R8 SK2RFR Kiruna 
R8 SK4RGL Falun 
R8 SK2RGT Umeå 
R8 SK2RHI Luleå 
R8 SK5RHT Linköping 

432MHz 

R2 SK3RET Bollnös 
R2 SKORFZ Stockholm 

R8 SKORDZ Stockholm 

Svenska repeatrar 

Repeaters in SM 1975-02-01 

QTH-
loc. 

QTH-
loe. 

-
HQ53f 
GS75f 
IT63b 

GQ75h 

IV42h 
HR24i 

? 
KB64i 
JT52c 
HT57e 
IX67f 

GS11i 
KY15d 

? -
JT51h 

? 
JU6lf 
HR21i 
JR32a -
GP36c 
HS76f 
IT33a 
IV26a 

? 
lT60c 

GP38i 

IW57a 
? 

KB12h -
KX12a 
KZ40c 

? 

IV42h 
JT51i 

IT60c 

Met. Met. Ut-
öv. öv. eff. 
hav. mark. W 

mASL mAGL Out-
put 
W 

- - -
200 30 60 
? ? 40 

140 80 30 

50 20 15 

435 216 50 
360 35 40 
140 ? 10 
650 70 20 
86 36 40 
56 30 25 
340 160 10 

230 15 50 
167 120 10 
? ? 40 - - -

75 35 30 

? ? 35 
90 45 40 
342 118 1 
90 ? 20 
- - -
75 ? 6 
160 15 35 
70 ? 40 
? ? 15 

300 10 12 
112 60 30 
190 40 35 

250 70 65 
65 20 40 
714 230 40 
- - -
90 30 35 
160 25 15 
? ? ? 

435 216 15 
100 70 15 

112 60 15 

") Anm. 
l = QRV, ord. QTH 
2 = provdrift 
3 = QRT 

Antenner Akt. Anm.· 
TX RX ton 

Hz 

Antennas Acc. Notes" 
TX RX tone 

Hz 

- I - - 3 

1 dip.14 dip. 1750 1 
GP GP 1750 2 

8 dip. 1750, 1 
1670+ 
970 

4 dip. GP 1750, 2 
1400 

4dip. el. 2x8Jiagi 1750 1 
5/8 14 ip. 1750 1 

4 dip. 5/8 1750 1 
2x8 yagi 5/8 1750 2 

4 dip. 1750 1 
3 dip. 1750 2 

1 dip. 1 dip. 1750 1 

5/8 1 dip. 1750 1 
l dip. 1 dip. 1750 2 

? ? 1750 2 - - - 3 

4 dip. 1750 1 

5/8 12 dip. 1750 2 
4 dip. 1750 1 

1 dip. 2 dip. 1750 1 
5/8 5/8 1750 1 - - - 3 

5/8 2 dip. 1750 1 
4 dip. 1750 2 
4 dip. 1750 1 

1 diP'12 dip. 1750 2 

HB9CV HB9CV 1750 1 
4 dip. 1750 1 
4 dip. 1750, 1 

2 diP.14 dip. 

2172, 
1188+ 
1828 
1750 1 

4 dip. 1750 1 
GP GP 1750 1 - - - 3 

1 dip. 1 dip. 1750 1 
GP GP 1750 2 
? ? 1750 2 

8 dip. 1750 1 
8 dip. 1750 1 

8 dip. 1 

·)Notes 
1 = QRV, reg. QTH 
2 = under test 
3 = QRT 
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AVSTÄNDSBERÄKNING MED 
KALKYLATOR 

När den här frågan förra gången be
handlades i QTC 1969 fanns det inga fick
kalkylatorer (miniräknare) utan den som 
ville räkna ut avståndet mellan två QTH
locatorer fick slå sig ner med papper och 
penna, sexställiga log sin-tabeller och en 
god portion tålamod. Risken att göra fel 
var mycket stor och efter några avstånds
beräkningar var man ganska less på det 
hela. Sedan dess har utvecklingen på 
kalkylatorfronten gått med rasande fart 
och i dag är det fullt möjligt att inhandla 
en för ändamålet lämplig kalkylator som 
inte är större än 15 x 8 x 3 cm för un
der 800:- inkl. moms och nätaggregat. I 
och med att sådana börjar bli var mans 
egendom är det dags att på nytt beskriva 
hur avståndsberäkningen går till. 

Man använder sig lämpligen av följande 
formel: 

Avståndet i kilometer = 
111,3 x arc cos (grader) för 
[(cos för longitudskillnaden mel
lan stationerna x cos för egen 
latitud x cos för motstationens 
latitud) + (sin för egen latitud 
x sin för motstationens latitud)] 

Faktorn 111,3 är lika med antal kilome
ter per grad och är ett medelvärde för 
Europa. Som vi så många gånger tidigare 
konstaterat i QTC är QTH-Iocatorsystemet 
inte direkt gjort med tanke på avstånds
beräkningar utan vi måste först översätta 
till longitud och latitud. Eftersom kalkyla
torer oftast räknar med grader och deci
maler har en hjälptabell uppställts som 
visar longitud och latitud för mittpunkten 
i varje ruta med en noggrannhet aven 
hundradels grad. Hur tabellen används vi
sas lättast med ett exempel. Antag att vi 
vill räkna ut longitud och latitud för IT60c. 
Först går vi lodrätt i tabellen och finner 
att I motsvarar 16° och att 60c motsvarar 
1,97° alltså tillsammans 17,97°. Sedan går 
vi vågrätt och finner att T motsvarar 59° 
och att 60c motsvarar 0,31° alltså till
sammans 59,31°. Longituden är alltså 
17,97° (östlig) och latituden 59,31 ° (nord
lig). Lägg märke till att både första och 
andra bokstaven upprepar sig vilket gör 
att vi måste hålla reda på var i Europa vi 
befinner oss. Antag vidare att vi vill räk
na ut avståndet till GQ56b. Vi får då på 
samma sätt longituden till 13,17° och la
tituden till 56,35° . Sedan är det bara att 
stoppa in i formeln och räkna ut avstå n-
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det. Hur detta går till varierar en smula 
från märke till märke, men för att den 
som aldrig räknat på en kalkylator förr ska 
få en uppfattning om hur det går till visas 
som exempel hur man gör på en Commo
dore SR-36. Man börjar lämpligen med att 
lägga in konstanten 111,3 i minnet enligt 
1 1 1 . 3 = M och trycker därefter 
ner tangenterna enligt följande: 

1 7 . 9 7 - 1 3 . 1 7 = cos x 5 9 . 3 1 
cos x 5 6 . 3 5 cos + ( 5 9 . 3 1 sin x 
5 6 . 3 5 sin = arc cos x M = 

Kalkylatorn visar då 435.0377925 där 
siffrorna efter decimalkommat saknar be
tydelse. Avståndet avrundas till 435 eller 
ännu hellre till 440 km. Det går åt sam
manlagt 48 nertryckningar och efter en 
stunds träning gör man det på ung. 30 
sek. Lägg märke till att det inte spelar 
någon roll i vilken ordning man tar longi
tuderna (och att man inte heller behöver 
hålla reda på om stationen bor väster 
eller öster om Greenwich) eftersom co
sinusfunktionen är symmetrisk runt 0°. 
Men även här måste man vara noggrann 
eftersom vissa fel är sådana att slutresul
tatet bara blir en aning fel och alltså inte 
upptäcks genom uppskattning. Skulle vi 
till exempel glömma gångertecknet efter 
första cos får vi avståndet i rakt nord
sydlig riktning som om stationerna skulle 
råka bo nästan nord-sydligt blir praktiskt 
taget rätt. Ett annat förrädiskt fel är att 
glömma att lägga till en grad om stationen 
bor i östra halvan av huvudrutan vilket gör 
att IT60c blir 16,97° i stället för 17,97°. 
Inte heller det upptäcks om QSO:t ligger 
nästan nord-sydligt och knappast annars 
heller. 

Decimal QTH-Iocator? 

I sammanhanget kan man inte låta bli 
att fundera lite över om inte QTH-Iocator
systemet skulle kunna reformeras på något 
sätt så att man slapp titta i tabellen varje 
gång. SM5CJF undrade i en kommentar 
för något år sedan om det inte fanns nå
gon möjlighet att få ett mer longitud- och 
latitud bundet system och att SSA i så fall 
med all kraft borde verka för detta. 
OH1SM anser rent av att man borde sän
da longitud och latitud direkt. Eftersom vi 
är i full fart med att jaga QTH-rutor och 
vi för övrigt i stor utsträckning kan hu
vudrutornas lägen utantill inskränker sig 
väl det hela lämpligen till att se vad vi 
kan göra inom ramen för att behålla dom 
två första bokstäverna. Det som ligger när
mast till hands vore kanske att efter IT 
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I 
I 

FÖRSTA B O K S T A V E N l ° n g i t u d 

U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O p Q R S T U V W X Y Z A B C D 

3 3 3 3 3 3 

5 15 4 5 5 5 5 5 l l l l l 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
8 O 2 4 6 8 O 2 4 6 8 O 2 4 6 8 Q 2 4 6 8 O 2 4 6 81'0 2 4 6 8 O 2 4 6 8 

D 69 

I 
h a b 0 ,98 

C 68 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 g j c 0,94 
B 67 I f e d O ,90 I 

A A 66 h a b , O 85 1 
N Z 65 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ig i c ' O 81 
D Y 64 f e d 0 ,77 
R X 63 I h a b 0 ,73 
A E 62 21 22 i 23 24 25 26 27 28 29 30 19 j c 0 ,6 9 

V 61 i I I f e d O ,65 I 

B 
U 60 

I 
h a b : 0 ,60 ' 

O T 59 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 g j c 0,56 

K 
S 58 i f e d 0 ,52 

S 
R 57 ! h a b 0 , 48 
Q 56 41 42 I 43 I 44 45 46 47 48 49 50 g j c 0,44 

T 
A 

P 55 f e d 0 ,4 0 

V 
O 54 h a b 0 ,35 

E 
N 53 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 g j c 0,31 

N 
M 52 f e d 0,27 
L 51 h a b 0 ,23 
K 50 61 62 63 64 65 66 67 . 68 69 70 g j c 0 ,19 
J 49 f e d 0,15 

l 
I 48 h a b 0 ,10 

a 
H 47 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 g j c 0 ,06 

t 

i G 46 f e d 0,02 

t 
F 45 h a b h a b h a b h a b h a b h a b h a b h a b h a b h a b 
E 44 g j c g j c g j c g j c g j c g j c g j c g j c g j c g j c 

u 
D 43 f e d f e d f e d f e d f e d f e d f e d f e d f e d f e d 

d 
C 42 O O C O O O O O O O O O O O O l l l l Il l l l l l l l l l 
B 41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " 

, , , , , , , , , 
A 40 O l l 2 3 3 4 S iS 6 7 7 8 9 9 O l l 2 

31
3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 

Z 39 3 O 7 3 O 7 310 7 3 O 7 3 O 730 7 3 O 7 3 O 7 3 O 7 3 O 7 

översättningstabell från QTH-Iocator till longitud och latitud. Börja med pit ta 
reda på longituden genom at gå lodrätt i tabellen och ta därefter reda på latituden 
genom alt gå vågrätt. T ex IT 60 c läses först som I 60 c och ger 17,97° longitud 
och därefter som T 60 c och ger 59,31° latitud. 

direkt ange hundradelarna vilket innebär 
att IT60c blir IT19731 alltså I plus 1,97° 
och T plus 0,31 °. Första siffran är alltså 
alltid en nolla eller en etta och är nöd
vändig eftersom varje huvudruta är två 
grader bred medan den endast är en grad 
hög. Sänder någon GQ11735 får vi direkt 
13,17° E och 56,35° N. Bokstäverna lär 
man sig nämligen snart utantill. En an
nan fördel är att noggrannheten ökar av
sevärt. Den nuvarande minsta rutan är 

ung. 4 x 5 km medan den i det nya syste
met endast blir 1,1 x 0,6 km. (Först då 
blir det någon mening med att räkna 1 
poäng per km som i vissa tester, i varje 
fall inom måttliga avstånd.) En annan va
riant vore att låta siffrorna betyda minu
ter (för att underlätta jämförelser med kar
tor), men dels blir noggrannheten sämre 
och dels passar det inte på dom flesta 
kalkylatorer. 
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I den mån någon skulle vilja ta reda 
på sin vad vi skulle kunna kalla "decima
la QTH-Iocator" skulle jag vilja föreslå att 
vederbörande inte nöjer sig med den nog
grannhet som fås ur översättningstabellen 
utan via en karta tar reda på tredje och 
femte siffrans exakta värde. När det gäller 
avrundningar är så vitt jag kan förstå den 
enda rimliga metoden att ständigt avrunda 
neråt, eftersom det annars finns risk att 
man avrundar in sig i en annan huvud
ruta, t ex om den som bor i IT60c har 
longitud 17,996° så innebär 18,00 att ve
derbörande sam nar i rutan JT (med de
cimal QTH-Iocator börjande på JTOOO) 
fastän vederbörande uppenbarligen bor 
väster om gränsen mellan IT och JT. Alla 
siffror efter andra siffran efter decimal
kommat stryks alltså. T ex 17,996° och 
59,319° blir IT19931. 

Jag har diskuterat en sådan övergång 
med några av bandets i tester och topp
listor mest framträdande amatörer och 
reaktionen är lite olika. SM7AED och 
SM7FJE skulle mycket väl kunna tänka 
sig att köra med GQ11735 i stället för 
GQ56b medan SM5BSZ tycker att förde
larna inte uppväger nackdelarna. Det har 
ju trots allt tagit 15 år att få QTH-Iocator
systemet allmänt accepterat (kanske just 
för att det är så dumt!) varför en övergång 
inte är särskilt angelägen enligt SM5BSZ. 
Man måste naturligtvis tänka sig noga för 
innan man sätter igång med något som 
kan innebära mycket trassel, men förde
larna är enligt min mening uppenbara. 
Inget hindrar i alla fall att man under 
vanliga QSO:n talar om sin decimala QTH
locator. Kanske vi dessutom under vissa 
tester kunde köra med den decimala QTH
locatorn som en extra träning i att sända 
och ta emot siffror. 

Vad säger ni om detta? En flod av kom
mentarer emotses. 

Noggrannhetsdiskussion 

Vi bör i sammanhanget nämna något om 
vilken nogranhet man kan påräkna vid så
dana här avståndsberäkningar. Det största 
felet ligger i (minsta) rutornas storlek där 
diagonalmåttet (= maxfelet) är drygt 6 
km. Det fel man begår genom att avrunda 
centrum till två decimaler är väsentligt 
mindre och uppgår maximalt till drygt 1 
km. Det fel man begår genom att räkna 
111,3 km per grad överallt uppgår till 2-3 
km på riktigt långa avstånd (i ogynnsam
ma riktningar), i allmänhet till betydligt 
mindre värden. Men det finns ännu en 
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Förslag till decimal QTH-Iocator. Den 
vänstra longituden resp. den undre latI
tuden föreslås bli bestämmande för hela 
rutan. 

faktor som kanske inte är så känd och 
det är det att longitud- och latitudsyste
men i allmänhet inte är särskilt väl kor
relerade mellan olika länder. Enligt 
SMODRV och SMOEXD som talat med ex
pertis på området kan det rentav skilja 
flera kilometer i vissa fall! Summan av alla 
dessa faktorer blir alltså att det i allmän
het är omöjligt att bestämma avstånden 
med större noggranhet än på en mil när, 
men genom att övergå från QTH-Iocator 
till decimal QTH-Iocator elimineras dock 
den största felkällan. 

Framtida utveckling 

Nästa steg blir programmerbara kalkyla
torer som redan börjat komma ut på mark
naden men som ännu ligger ganska högt 
i pris (4000-5000 kr). På en sådan pro
grammerar man in formeln en gång för 
alla inklusive egen longitud och latitud 
och stoppar bara in motstationens longi
tud och latitud eller i bästa fall hans QTH
locator. För det sistnämnda alternativet 
fordras dock att tangentbordet även inne
fattar bokstäver vilket sannolikt lär dröja. 
Lägg dock märke till att oavsett om av
ståndsberäkningen sker för hand, med 
kalkylator, med programmerbar kalkylator 
eller med datamaskin blir det snabbare 
beräkningar med decimal QTH-Iocator än 
med den traditionella QTH-Iocatorn. 
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Spaltredaktör 
Kjell Nerlich, SM6CTa 
Parkvägen 9 
54600 KARLS BORG 

Månad 
Datum Tid i GMT 

Mars 
15-16 0001-2359 
22-24 0200-0200 

23 1000-1100 
26 1815-1930 

29-30 0000-2400 

April 
5- 6 1500-2400 

6 1000-1100 
12-13 1500-1700 

13 1000-1100 
13 0000-2400 

19-20 00-2400 
19 2200-2400 
20 0600-0800 
20 1200-1400 
23 1815-1930 

26-27 1200-1800 

Maj 
11 1000-1100 
18 1000-1100 
25 0800-1100 

TESTER 
och 

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

TESTRUTAN 
Trafik- Senaste 

Test sätt regler asa med 

ARRL DX Competition 2 CW 1975:2 WIVE 
BARTG Vårtest RTTY 1975:2 WW 
Månadstest nr 3 CW 1974:2 SM 
SARTG Månadstest 3,5 RTTY 1974:2 WW 
MHz 
CO WPX Contest 

SP DX Contest CW 1972 :2 SP-stn 
Månadstest nr 4 FONI 1974:2 SM 
H22-Contest CW/FONI 1975 :3 HB9-stn 
Månadstest nr 4 CW 1974:2 SM 
GAGARIN CUP Compe- CW *) WW 
tition 
WAEDC - DX Contest RTTY 1975:3 WW 
SSA UA-test pass 1 CW 1975:3 SM 
SSA UA-test pass 2 CW 1975:3 SM 
SSA UA-test pass 3 CW 1975:3 SM 
SARTG Månadstest 3,5 RTTY 1974:2 WW 
MHz 
PACC Contest CW/ FONI 1975 :3 PA*PE/ PI 

Månadstest nr 5 FONI 1974:2 SM 
Månadstest nr 5 CW 1974:2 SM 
SSA Portabeltest CW/ FONI 1973:5 SM 

*) Reglerna som är omfattande kan erhållas tillsammans med logg och 
summablad genom SM6CTO. 

Resultat i "Bäst av 10" CW-delen 1974 

Paäng 
5. SM0FY 6 

Antal Tester 6. SM7CMV 4 
J. SM2CEW 5 50 7. SM2BNS 3 
2. SM0C ER 6 45 8. SL0FV . 3 
3. SM5CLE 10 42 9. SK0CT 2 
4. SM2BJE 6 35 10. SM2BLY 2 

28 
27 
24 
23 
19 
18 
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Därefter föl jer : SM0BDS 17 SK2AU 17 SM5EOS 
14 SM6CYZ 13 SMSFUG 12 SM5DPS 11 SM5FIJ 11 
SM4EPR 11 SM2FMR 10 SM2ECL 10 SM5FDD 9 
SM0CCE 9 SM0 CHB 8 SM2DQS 8 SM00S 8 
SM2EKM 8 SM6BSK 7 SM5EQW 6 SM2EDE 6 
SM2CAA 6 SM0DZH 5 SM5BKI 5 SM7EAN 5 
SM0COP 5 SMSBAX 4 SM5EOS 4 SM0FO 3 
SK2B I 3 SK4DM 2 SM0CXM 1 SM0GBB 1 
SM0CGO 1. 

Totalt har 42 stationer deltagit. 

Resultat i " Bäst av lO" SSB-delen 1974 

Antal Tester Poä ng 
L SM0CER 9 74 
2. SM2FMR 5 47 
3. SM6BGG 6 34 
4. SM2CEW 3 26 
5. SK2AU 3 22 
6. SM5CLE S 20 
7. SMSDPS 3 19 
8. SM7BUR 3 18 
9. SMSEOS 2 17 

10. SM00S 2 17 

Därefter fö lj er : SM5BKI lS SM0DZH 12 SM00Y 
12 SM0CHB 12 SM2CAA 11 SM7BGB 10 SM5BXP 
10 SM2EFB 10 SM2EKM 10 SM0CGO 9 SM0EWM 9 
SM0FI 9 SM0CXM 8 SMSARR 8 SM2EJE 8 SM5BAX 
7 SM3EWB 7 SM2EKN 7 SK2DR 7 SM3EAP 6 
SM6AGR 6 SMSEKQ 6 SM0KV 5 SL3BG S SMSFUG 
S SMSBMB S SM7CXI 4 SM4AWG 4 SM2ELK 4 
SM2DMU 4 SM0EEJ 4 SM7CMV 4 SM0BSO 3 
SM0FY 2 SMSDEN 2 SM7AI L 2 SM0 COP 2 
SM2DQS 2 SM4BTF 1 SMSCGN 1. 

Tota lt ha r SO stationer deltagit. 

En sista kommentar såsom testledare för 
MT-74 

En sista kommentar såsom testl edare för MT-14. 
Först ett riktigt stort grattis till Ja nne -0CER och 
Peter -2CEW, vinnare i resp avdelning. Ett stort 
tack till övriga som bidragit med laggar och ak
tiviteter under 1974 års månadstester. Det har 
varit kul, och ännu roligare blev det nör en fri
villig steg fram och övertog masterjobbet fö r 
1975. TNX Janne -2EKM. 

Ber om ursäkt för förseningen med resultat, men 
tyvärr har jag varit öve rhopad av arbete inom 
jobbet. Trodde nog i höst att det ej skulle gå 
att kombinera med MT, men skam den som ger 
sig . Ber att få tacka a lla och en var som de ltagit 
under 1974, samtidigt änskar jag Janne -EKM lycka 
till med masterjobbet , och att Condsen svänger 
öve r till kortskip under testdagarna . 

Tack och på eterhärande . 
SM3DIJ • 

MANADSTEST nr 1 SSB 12 januari 1975 
1. SM3D IJ 25 11.44 11. SMSCLE 
2. SM2CEW 24 11.31 12. SM2EJE 
3. SM2FMR 24 11.45 13. SM00S 
4. SK0 HB 23 11.51 14. SM7BGB 
5. SM0CER 23 11.53 15. SMSFUG 
6. SM6BGG 23 11 .58 16. SMSADS 
7. SM3CJA 23 11 .59 17. SMSDSV 
8. SM3AF 22 11.46 18. SMSBGO 
9. SM0FY 22 11.54 19. SM0 CHB 

10. SK2C I 22 11.59 20. SM2EFB 
21. SM2BXI 

Ej insända loggar: SL2AN SM2AJA 
SM2BJQ SM2BLY SM2END SMSDUS 
SM0F I SM0EWM SM0GRD 
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21 11.54 
21 11.58 
20 11.53 
1711.58 
151 1.55 
13 11.57 
12 11.54 
11 11.57 
09 11.59 
08 11.32 
02 11.05 

SM2A 1D 
SM5EJN 

MANADSTEST nr 1 CW 19 janua ri 1975 
1. SM2EKM 17 11.55 9. SM3EVR 
2. SM2CEW 15 11.32 10. SM5FUG 
3. SM7CMV 14 11 .48 11. SM5BGO 
4. SM3DIJ 13 11.29 12. SMSDLR 
S. SM0CER 13 11.40 13. SM2FMR 
6. SMSCLE 13 11 .50 14. SMSADS 
7. 5M7DUZ 12 11.49 15. SM2BXI 
8. SM5BAX 11 11.43 16. SM2CL y 

11 11.44 
09 11.47 
09 11.48 
08 11.35 
07 11.21 
07 11.43 
01 11.18 
01 11.32 

Ej insända loggar : SM2END SK2AU SMSFNU 
SM6DHU SK6BA SM0FY. 

SM2EKM • 

RESULTAT AV JULTESTEN 1974 
Klass A 
L SM0CCE 270 p 29. SM3DTR 155 p 
2. SM6CKU 265 30. SM7FDO 154 
3. SM3VE 255 31. SM3ELV 153 
4. SM2BJE 254 32. SM0DSF/7 138 
5. SM7CMV 247 33. SM6DJI 135 
6. SM7EAN 245 34. SMSEOO 124 
7. SMSBGO 236 35. SM7CFR 114 
8. SM1CJV 235 36. SM2EFB 113 
9. SM2DQS 230 37. SM3AT 103 

10. SMSBVF 227 38. SMSDQG 101 
SM0 AGD/3 227 39. SM6CTQ 100 

12. SM4EMO 226 40. SMSBRG 96 
13. SMSEOS 224 SM2FMR 96 
14. SM0FY 223 42. SK2AU 84 
15. SMSCLE 220 43. SM4EPR 82 
16. SMSBNX 214 44. SM0 COP 71 
17. SMSAPS 209 45. SM2FGO 69 
18. SM4FGN 208 46. SMSFNU 68 
19. SM3DMP 202 47. SM0QQ 62 
20. SMSDUL 199 48. SM4 FI F 48 
21. SMSEQW 187 49. SM00Y 47 
22. SM00S 179 50. SM6AZB 44 
23. SM2FZA 177 50. SM0CHB 44 
24. SM6DPF 172 52. SM2BC I 39 
25. SMSBAX 169 53. SM7FYM 31 
26. 7SL2AO 168 54. SM6BGA 23 
27. SM0BDS 161 55. SMSBMK 22 
28. SM4EQR 160 
Klass B 
L SM3EVR 212 p 5. SM3FSK 114 
2. SM4GIB 174 6. SM7BEP 84 
3. SM3GSK t58 7. SM2CLY 67 
4. SMSDLR 139 8. SM7CPB 16 

Klass C 
L SM4GVE 160 p 3. SM7CGW 39 
2. SM0GMG 149 

SWL 
L SM5-3595 39 p 

Checkloggar 
SM2BNS SMSDYC SM5GFK SM6DHU 
SM3CXS SM5CAE SM5CGN/6 SM6BSM 
SM4AHG SMSFEX/3 SM6FYJ SM7MO 
Följande har EJ insänt logg och således föro rsa-
kat poängavdrog för de övriga 

SM2DLZ SM3FGL SMSDYQ SM6CJK 
SM2EKM SM4DHF SMSFDD SM0 BNK 
SM3DBU SMSCBN SM6ADW SM0GRD 

Märsta den 1 februari 75 
Jan Hallenberg SSA Testledare 

Checklogg är bättre 
än ingen logg. 



SARTG a ktivi tets-test 1974 
På sluttampen spurtade presidenten och vann 

1. Ol4FF 101 11. SM5APS 51 
2. SM00Y 93 12. lA21J 40 
3. Sl5AR 90 13. SM6CDG 39 
4. SM6AEN 90 14. SM7BNl 27 
5. SM5EKP BO 15. PA0WDW 26 
6. SM6EDH 69 16. OH2BJ 25 
7. SM5BKA 61 17. SM5EEY 22 
8. Ol8DR 57 18. SM0 CDA 15 
9. SM4CMG 53 19. SM0 ACY 12 

10. SM0EOU 52 20. SM5CNQ 12 

Testen fartsötter som vanligt ö ven i år. 
Völ mött sista ansdagskvöllen i varie månad. 

Resultatlista frö n CARTG RTTY test okt 74 
Plac stn poöng cont QSO pwr 
1. lU2ESB 3.505.384 WAC 214 600 W 
2. KH6AG 2.066.316 WAC 203 1 kW 
3. K4GMH 1.769.468 WAC 245 1 kW 
4. W3EKT 1.600.154 WAC 238 750 W 
5. 15WT 1.271.104 WAC 146 300 W 
6. 16NO 1.206.038 WAC 176 300 W 
7. W4CQI 1.156.450 WAC 181 1 kW 
8. Kl5BH 1.093.585 5 156 600 W 
9. KlMNl 1.078.492 WAC 211 1 kW 

10. DLlVR 1.069.350 WAC 171 
16. Ol4FF 819.246 WAC 151 
54. Sl5AR 135.660 5 86 100 W 
56. SM00S 125.450 5 75 
72. Ol8GA 49.960 5 65 500 W 
83. OZ2X 19.060 3 22 100 W 
85. Ol4EDR 17.712 4 22 100 W 
86. lA5HE 14.980 3 40 500 W 
90. SM5FUG 95. Ol8DR 97. O l 4XR 

Böste nybör ia re 
14. W5NBI 873.350 WAC 183 
Böst 80 mete r 
4. W3EKT 44 st 80-meters QSO 

Böste QRP-stn 
13. 15ClC 895.448 WAC 145 25 W 
lU2ESB körde 3 QSO{7 MHz, 97/14, 76/21 oc h 38/28 

7TH RTTY WAE DX-testen 1975 

Sponser : DARC och DARF i DL-land. 
Tider: 19 april 0000-20 april 2400 GMT. 

Single opr får köra högst 36 av de 48 
timmarna. 

Viloperioder: De 12 vilotimmarna får tas 
ut när och hur som helst, men i högst 3 
perioder. 

Klasser: Single opr, single tx och multi 
opr, single tx. 

Band: 3,5-28 MHz amatörbanden . 
Test anrop: CO WAE de . . . 
Testmeddelande: Löpande OSO-nr och 

rst. 
Poäng: Varje 2xRTTY kontakt med Euro

pa-stn ger en poäng, med andra kontinen
ter tre poäng. Endast ett OSO per stn och 
band ger poäng. 

Multipler: Varje land enligt sista ARRL
listan och The European Country-list ger 
en multipel. Detsamma ger varje " call 
area" i JA, PV, VO, VE, VK, W/K, ZL, ZS, 
UA9 och UA0. 

QTC-trafik: Ett tid igare OSO ger en po
äng till om det rapporteras t ill annan stn 
vid senare tillfälle. OBS varje OSO en
dast en gång. Mottaget OTC ger oxo en 
poäng. OTC 1300-DJ3KR-SO innebär att 
avsändande stn kl 1300 körde DJ3KR och 
att DJ3KR sände nr 50. Max fem OTC 
per band till samma stn . Du kan kalla upp 
en körd stn och ge honom fler OTC, sam
manlagt dock högst fem per band. I log
gen antecknas t ex QTC 3/5 för en stn . 
Det betyder OTC serie tre innehållande 
fem OTC. På en särskild lista specificeras 
" OTC 3/5". 

Poängberäkning: Summan av OSO-po
ängen och OTC-poängen gånger summan 
av alla multiplar utgör slutpoängen. 

Loggar och summablad: Särskilt logg
blad för varje band. Ange kör-passen på 
summabladet. Loggen skall innehålla band, 
körd stn , GMT, sänt och mottaget medde
lande, ev sänt och mottaget OTC, multiplar 
och poäng. 

Deadline: Loggen till WAEDC-Committee, 
Postbox 262, 0 -8950 KAUFBEUREN, West 
Germany, senast den 10 juni 1975. 

Diplom och resultatlistor: Två resultat
'l istor uppgöres i varje klass, en t o m 
200 watt och för mer än 200 watt input. 
Särskild lista för SWL :s. 

Diskvalifikation: De vanliga reglerna 
gäller. 

SSA UA-test 1975 

Tider: Lördagen 19 april 2200-2400 
GMT, söndagen 20 april 0600-0800 GMT 
och 1200-1400 GMT. 

Frekvenser: 3,5 och 7 MHz. Endast CW. 
Anrop: TEST SM de SM5XYZ (ex.) 
Tävlingsmeddelande: Av typen 13579 

KARLO skall utväxlas. De båda första siff
rorna utgör löpande nummer på förbin
delserna och de tre sista är RST-rap
porten. Startnummer är 01 . Bokstavsgrup
pen består av fem godtyckl igt valda bok
stäver, som ändras oregelbundet för varje 
ase. Använd ej bokstäverna A, Ä, Ö_ 

Poängberäkning: Under varje tävlings
pass tillåts högst en förbindelse per sta
tion och band. Varje godkänt mottaget och 
avsänt meddelande ger vardera en poäng, 
.alltså max 2 p per ase. 

Loggar: Tävlingslogg, innehållande sed
vanliga loggutdrag samt upplysning om 
använd RX, input och antenn insändes till:: 
SSA Testledare, Jan Hallenberg, SM0DJZ 
Sleipnersgatan 64, 7 tr 19500 MÄRSTA. 
Loggen skall vara poststämplad senast 
den 5 maj 1975. 

SM6CTQ • 
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H22 - CONTEST 1975 
Tider: 12 april 1500 GMT-13 april 1700 

GMT. 
Band: 3,5-28 MHz. 
Trafiksätt: CW - CW eller FONI - FONI 
Testmeddelande: RS(T) + tresiffrigt lö-

pande nummer med början vid 001. HB
stationer sänder nummer + Kanton. Ex : 
57(9)001 ZH. 

Poäng: Varje OSO med en HB-station 
ger 3 poäng. Varje station får kontaktas en 
gång per band, antingen på CW eller 
FONI. 

Multiplier: Summan av HB-kantoner kon
taktade på varje band, max 22 per band. 
Följande förkortningar för de 22 olika kan
tonerna används : AG AR BE BS FR GE 
GL GR LU NE NW SG SH SO SZ TG TI 
UR VD VS ZG ZH. 

Slutpoäng: OSO poäng x multiplier. 
Loggar: Skall poststämplas senast 30 

dagar efter tävingen och skickas till TM 
USKA, HB9AHA im Moos 5707 Seengen, 
Switzerland. 

PACC CONTEST 1975 
Tider: 26 april 1200 GMT-27 april 1800 

GMT. 
Band: 3,5-28 MHz, CW och FONI, ej 

Cross-mode eller cross-band kontakter. 
Testanrop: PA/PE/PI-stationer kallar ca 

PACC, övriga ca PA. 
Testmeddelande: RS/ RST + tresiffrigt 

löpande nummer med början vid 001. PAJ 
PE/ PI-stationer sänder efter sitt löpnum
mer två bokstäver som talar om vilken pro
vins de befinner sig. 

Provinser: GR - Groningen, OV -
Overijssel, NH - Noord-Holland, ZL -
Zeeland, FR - Friesland, GD - Gelder
Iand, ZH - Zu id-Holland, NB - Noord
Brabant, DR - Drente, UT - Utrecht, LB 
- Limburg, YP - Ysselmeerpolders. 

QSO-poäng: Varje korrekt OSO med en 
PA/PE/ PI-station ger 3 poäng, rätt motta
gen rapport 2 p. och ett " R" på sänd rap
port 1 poäng. Varje station får kontaktas 
endast en gång per band. 

MultIplier: Varje provins ger en multipel 
per band. Det är således möjligt att upp
nå 60 mul!. 

Slutpoäng: OSO-poängen x multipliern. 
Diplom: Vinnaren i varje land erhåller 

ett speciellt testdiplom. Kör du 100 olika 
PA/PE/PI-stationer (eller uppnår tidigare 
OSL + test-OSOn till 100 olika stationer) 
kan du ansöka om PACC-Award. Sänd an
sökan, testlogg (+ ev QSL) och 5 IRC 
ti II: VERON-traffic-Bureau, P O Box 9, 
AMSTERDAM, Holland. 
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Loggar: 30 juni 1975 skall loggen se
nast vara poststämplad. 

Eftersom det ej inkommit någon inbju
dan från Holland så är jag osäker på vem 
som är Contest-Manager för 1975. Skall 
försöka att återkomma med adressen i 
kommande OTC. 

SM6CTQ • 

VI PRESENTERAR 

SSA:s Testledare SM0DJZ Jan Hallenberg 

Jan fick licens den 7 nov 1966 efter att 
ha varit BCDX-are och SWL (SM7-3762), 
och har nu kört drygt 15000 ase. 

Gillar mest tester och OSLo Mycket då
lig "tekniker". Flitig kommunjägare. Över-
tog jobbet som testledare 1974 och trivs 
fortfarande. 

Personliga uppgifter : 28 år, gift med 
XYL Gittan, 1 st 2nd ap Jenny. Arbetar 
på SAS Arlanda. Rig : Galaxy 5 med för 
närvarande en W3DZZ. Hobby sidan om : 
Frimärken från Norden. 

SM6CTQ 

Fernando Po 

kommer att aktiveras under påsken. Arild 
(Erik) -AGD är i luften med signalen 
3C1AGD när han har tillfälle. SSB: 3795, 
7085, 14195, 21295, 28595. CW: 3505, 7005, 
14025, 21025, 28025 enligt ett telefonmed
delande som vidarebefordrats via UD. 

Red. 



För lyssnare m fl 

Jan Korsgren, SM4ANV 
Tvisegatan 20 
781 00 BORLÄNGE 

Hej OM/YL's 

Efter en stunds vila så är det dags för 
en ny spalt. Det är som vanligt lite då
ligt med bidrag till spalten så det hela 
får ännu en gång bli något som jag bara 
anser viktigt. Dock så har Sten, SM4-5594, 
hört av sig med lite synpunkter. Vi åter
kommer till dessa senare. 

HIGH SPEED 

Vid telegrafisändningarna från SK5SSA 
så är högsta hastigheten 175-takt. I och 
för sig en mycket fin prestation att klara 
den takten. 

Men, i Giuness Record Book kan vi 
läsa att den 2 juli 1939 i Asheville, N. C. 
så fanns en man vid namn Ted R. McElroy 
som vid en tävling klarade 75,2 ord i mi
nuten. Med dagens räkning skulle det bli 
mer än 17 tecken i sekunden. Inte illa, eller 
hur?? 

NORRSKEN 

eller som det heter på latin, Aurora Bo
realis, skrev vi om för en tid sedan. I 
Giuness Record Book kan vi läsa lite mer: 
"Polarsken har förekommit på en höjd 
som uppmätts till 1000 kilometer; omvänt 
kan de förekomma så lågt som 72 kilome
ter över marken. 

Största antal norrsken rapporterade på 
ett år härrör sig från Hudsonviken, North 
West Territories, Canada. 

Flesta solfläckar som upptäckts var i 
oktober 1957. Då fann man vid en nog
grann inventering 268 fläckar. Tidigare re
kord, maj 1778 då det fanns 263 .. Observa
tioner och räkning började år 1755. 

Ar 1943 varade en och samma solfläck 
i över 200 dygn. 

Mest avlägsna kontakt som hållits per 
radio var 28 november 1964 då Mariner 
IV en sekund över 14.22 GMT tills 3 januari 
1966. Då var satelliten som längst bort och 
cirka-avstånd som uppmättes var 348 milj. 
kilometer! 

Världens största radioteleskop finns i 
Ukraina, Sovjet. UTR-2 i Tjugujev, ca 20 

km sydöst om Charkov. Anläggningen har 
2400 antennvibratorer. Huvudantennen är 
2925 meter lång och 60 meter bred. Som 
mest kan man nå 10.000 ljusår ut i rymden . 

sA KAN DET OXO GA TILL 

Javisst, kan man göra olika saker på 
olika vis. Då kanske också för att på 
något sätt kringgå en krånglig lag. 

I Egypten och andra arab-länder får 
landets radioamatörer icke ha kontakt med 
likasinnade i Israel. Samma sak gäller 
också amatörerna iisareI. 

Denna lilla story utspelades sig sent en 
kväll på 80 meter. Sanningshalten är 100%. 

"Jy - - - - - from - - - - - - - -l p, thanks 
for call OM, ypur report is 59 plus, How 
copy?" . 

SWL-RAPPORTERING 

För något år sedan så hade Eskil Eriks
son, SM5-2086, en artikel som behandla
de lyssnares rapportering till amatörer. 
Några råd inför QSL-tryckning gavs ock
så. Givetvis så har det kommit en hel del 
nya lyssnare till föreningen . Det kanske 
vore på tiden att någon ny artikel kom 
fram. Enklast är väl ändå att försöka leta 
fram QTC nummer 4, 1971 och där läsa 
artikeln ifråga. Alternativet är utan tve
kan det bästa, annars blir det risk att det 
kan bli tjatigt. 

Något som lyssnaren tycks "reta sig på" 
är uttrycket, eller inställningen, "Jag vet 
att jag hörs". Ur lyssnarens synpunkt så 
är det klart att detta inte är trevligt att 
höra. Speciellt om man då sänt en rapport. 
Så finns det också två slags rapporter. 
Dels den seriösa som nästan alltid är av 
nytta. Dels rapporten som synes vara ett 
hastverk. Slarvigt skriven, få detaljer osv. 
Speciellt i början av lyssnarkarriären så 
är det lätt att glömma något. Lika lätt 
som det är att rapportera allt som hörs 
utan urskiljning. 

Den stora anledningen till uteblivet svar 
ligger som oftast i någon av nämnda 
meningar. En rubrik i Eskils artikel har 
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lydelsen "Tålamod - noggrannhet". Detta 
ämne är väl ganska lite diskuterat får man 
uppfattning om då man träffar lyssnare. 
Varför inte rita ned en rad och sänd den 
till OTC. 

Något mera var det inte för denna gång
en. Lycka till med dina eskapader både 
bakom mottagare som sändaren. 

73 de Jan 

Eskils artikel om rapportering finns 
nu i separattryck, och kan erhållas från 
kansliet genom insändande av ett ad
resserat och frankerat kuvert. (SASE). 
Red. 

Sovietsignaler 
Många som kör ryska amatörradiostatio

ner har förmodligen frågat sig ibland efter 
vilket system de ryska signalerna är upp
delade. 

Stationssignaler med två bokstäver efter 
siffran delas inte ut längre. En del OT:s 
har kvar sina signaler och då i allmänhet 
med de två första bokstäverna bestående 
av UN, UV, UW och UZ. För Ukraina gäl
ler i detta avseende bokstäverna UT och 
UV. Om Du är intresserad av att samla 
oblast så är att märka att listor över oblast 
går att skaffa via Geoff Watts, 62 Belmore 
Road, Norwich (postnr : NR7 OPU) Eng
lind för det facila priset av 1 st IRC. 

I princip gäller för ryska anropssignaler 
att siffran och första bokstaven efter siff
ran ger en hänvisning till stationens geo
grafiska läge och dess oblast (kommun). 
Allmänt gäller också att prefixet UK till
delas klubbstationer. 

Europeiska Sovjetunionens amatörer får 
sig tilldelade UA, UK med 1, 2, 3, 4 eller 
6. Moskva t ex har UA1A, UA1B samt tre 
ytterligare bokstäver. 

Ukraina ligger visserligen delvis inom 
europeiska Sovjetunionen men har egen 
prefixsiffra 5. Prefixen är UB, UK. 

Vitryssland med huvudstaden Minsk har 
UC och UK med siffran 2. 

AserbeidsJan, gränsland mot Turkiet har 
UD och UK samt siffra 6. 

Georgien, har också siffra 6 och pre
fixen UF och UK. Georgien ligger öster 
om Svarta havet. 

Armenien också gränsland mot Turkiet 
har UG och UK samt siffra 6 med bok
staven G efter siffran. 
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Turkmenistan är gränsland mot Iran och 
Afganistan. Dess amatörer har UH och 
UK samt siffra 8. 

Usbekistan ligger söder om Aralsjön, har 
prefixen UI, UK. Det är i denna sovjet
republik som det romantiska Samarkand 
ligger (U181 oblast. 051). Även här har man 
siffra 8. 

Tadsjkistan uppe i Himalayas högländer 
har UJ och UK samt siffra 8. 

Kasakstan är ett jätteområde öster om 
f. d. Stalingrad har UL, UK och siffra 7. 
Här ligger bl. a. skridskocentret Alma-Ata 
(uttal: alma-tå). 

Kirgisien - Söder om Kasakstan ligger 
Kirgisien, även detta ett gränsland mot 
Himalaya och Indien. Prefix UM och UK 
samt siffra 8. 

Asiatiska Sovjetunionen utgörs av väldi
ga skogs- och tundreområden med ganska 
gles befolkning. Stora oljeborrningar på
går i Sibirien och en rad amatörstationer 
är i gång bland de nybyggarområden som 
tillkommit de senaste åren. Prefix är UA 
och UK. Gränsen för områden med siffra 
9 och siffra 0 går i princip längs en nord
sydgående linje från longitud 90 grader ost 
och tvärs över den asiatiska delen av Sov
jetunionen. Öster om den linjen gäller pre
fixsiffra 0. Bland rariteterna hör UA0K där 
det eskimåliknande folket tjuktjerna bor 
och som upptäcksresanden A. E. Norden
skjöld övervintrade tillsammans med under 
sin nordostpassage i Norra Ishavet. 

Arktis och Nordpolsregionen har UA 
eller UK 0 B Kap Tjeljinskin (oblast nr 
171) eller UA, UK 1 Z (Franz Josefs land). 

Antarktis har UA eller UK och siffra 1 
(1975 en station med signalen UA1KAE 
(oblast 172). 

Estlind, Lettland, Lithauen samt Moldavia 
(granne med Rumänien) har egna prefix i 
samma system som övriga sovjetrepubli
ker. 

Estland UR och UK med siffra 2 (den 
följande bokstaven kan vara G och eller 
a). 

Lettland UO eller UK med siffra 2 (den 
följande bokstaven kan vara R eller T) . 

Lithauen UP eller UK med siffra 2 (den 
följande bokstaven kan vara B eller P) . 

Moldavia (UO eller UK med siffra 5 och 
följande bokstav O (som i Olle) . 

SM6DGR Erik 

-DGR har framställt en geografiskt 
ordnad förteckning över ryska oblast. 
Ett häfte på 9 sidor. Priset obekant. 
Red. 



CW-hörnan 

Ett fru ktbärande samarbete med Försva
ret genom förmedling av SM5AHK har, 
som tidigare nämnts, lett till förvärv aven 
numera utrangerad militärstation lämplig 
för våra syften och som beräknas komma 
igång mot hösten från Västerås Radio
klubb klubbstuga genom SSA CW-pro
gram. 

Nu har vi från samma håll , Försvaret, 
fått uppleva ytterligare en positiv överrask
ning. Jag syftar på de nya övningssänd
ningarna i telegraf i från SL5BO i Uppsala. 
SSA CW-grupp har på senare tid blivit 
medveten om dessa planer. De har nu ut
mynnat i en insats, som vi amatörer tar 
emot med öppna händer för våra egna 
syften. Vår bild av telegrafi kunnighet hos 
amatörerna i Försvarets tjänst har nu måst 
totalt reviderats. Vi TRODDE, att telegrafin 
idag hade lågt försvarsvärde, men man 
kan knappast räkna med, att Chefen för 
Armen avdelar medel för denna sortens 
verksamhet om den inte var meningsfull 
- från försvarssynpunkt! 

Nu gäller det för oss att hänga med. Se 
rutan för Telegrafi- och lyssnarträning på 
annan plats i detta nr av QTC. Lämna hör
barhetsrapporter, ev. förfrågningar och 
förslag betro SL5BO sändningar till den 
angivna adressen i Uppsala. 

Det är nämligen angeläget för den fort
satta verksamheten till hösten att SL5BO 
får veta hur signalerna kan tas emot runt 
om i landet. Om t ex SM2/SM3 och 
SM6/SM7 hör dåligt finns det vissa möj
ligheter att bättra på signalstyrkorna t ex 
genom sändning från andra platser än 
SL5BO. - Men sådana önskemål måste 
komma fram NU under vårens försöks
sändning, så att man hinner göra något 
åt det tills höstsändningarna börjar. 

I höst startar SL5BO en kurs i grund
läggande morseinlärning om 60 telegrafi
lektioner under 15 veckor under förhållan
den som påminner om de som används vid 
sändning av SSA CW-prov. Dvs förutom 
den vanl iga CW-texten styrs lektionen ge
nom lärarkommentarer på SSB. Ett ut
märkt tillfälle även för dem som är hän
visade till ensamstudier. 

För övrigt kan noteras 
att SSA handpumps- eller nyårsträff blev 

en fullträff enligt insänd brevskörd. En 
sjukskrivning av undertecknad har lett 
t ill att genomgången av nyårsträffen 
tyvärr måste uppskjutas till nästa QTC
nr. Men SSA styrelse har nu, efter 
önskemål gett klartecken för nästa 
handpumpsträff, som blir på Midsom
mardagen kl. 0000 t ill 2400 SNT. Mer 
information om "SSA Midsommarträff" 
i senare nr av QTC. 

att SSA CW-prov nr 11 äger rum den 23 
mars och ej i feb . som tidigare upp
givits och vilket jag beklagar. Felet är 
mitt. 

att klartecken också har givits från sty
relsen om nya sändningar för SSA CW
diplom i den norra resp. den södra 
delen av SM. SM5ACQ/ Donald har re
dan dragit igång förberedelser för 
dessa prov. 

att den skandinaviska CW-aktivitetsg rup
pen SCAG fortsätter att växa och grup
pen börjar nu räkna in medlemmar 
från andra nordiska länder. En packe 
brev hos gruppens sekr. vittnar om 
entusiasm och intresse för gruppens 
verksamhet, som avser att ge eller bi
dra till nytt liv på CW-delen på våra 
amatörband här i Norden. 5 Skr av
sedda att täcka utgifter för papper, 
porto och telefon , ger den telegrafi
intresserade sändaramatören med
lemskap i SCAG. Adressen ti ll sekr. 
är SM5TK, Box 13, 15013 Trosa. Post
girokonto 61 8021-0. Revisor är 
SM5EFW i Nyköping. Sekr lämnar in
format ion om SASE insändes. 

På återseende till nästa månad. Glöm ej 
att sända in SWL-rprts för SL5BO prov
sändningar nu i mars-april på 3640 kHz! 

SSA CW-grupp/SM5TK Frasse 

Lär dig telegrafi! 
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SÄNDNINGAR FRA N SHQ 

Telegrafi-Iyssnarträning. 
Mars 03-april 25, måndagar och tors

dagar kl 19.00-20.50. 
Försökssändningar från radio "SL5BO" 

på 3640 (± 3 kHz), vågtyp A3J (lägre sid
band). 

Tid SNT 
1900-1920 
1920-1940 
1940-2000 
2000-2020 
2020-2040 
2040-2050 

Anm. 

Måndag Torsdag 
40-t 40-t 
60-t 60-t 
80-t 80-t 
100-t 100-t 
125-t 125-t 
Orientering om hös
tens utbildningspro
gram. 

Månd. sänds fing militära medd (krypto
text) 
Torsd. sänds textavsnitt ur FRO-NYTT nr 
3-4/74 samt QTC nr 10-12/74. 

Med början 1975-09-08 avses kurs i 
grundläggande morsemottagning (GU) 
samt fortsatt träning i mottagning av hög
re trafikhastigheter att sändas måndag och 
torsdag kl 1900-2120. Hel GU omfattar 
60 lektioner under 15 veckor. Kursen re
peteras nästa " termin". Närmare uppgifter 

publiceras senare, bl a i FRO-nytt. 
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och 

armens förband kan besvara frågor från 
intresserade, som vill utnyttja sändningar
na för egen träning och utbildning. 

Hörbarhetsrapporter önskas efterhand 
till Armens Stabs- och sambandsskola, 
Trafikdetaljen, Box 617, 75125 Uppsala, 
dit även förfrågningar och förslag beträf
fande sändningarna kan riktas. 

Hans Geidebäck, FRO kanslichef 

• 
FÖRtNlNGEN 

SJlER1GES SANDAREA.UATORER 

DIPLOM~ 00r "0 
KU,NJCHET! n:u:G".AI'lM01TAGNI)OG 0:: 

..... ..... ~--_ ....... .. _ ....... _ .. t-.... __ i"'_ ..... _ . --;_ ..... _ .... ~-"'...- ..... 
Förrön"'''!l<n 

SVERICE5 SÄNDARKA ..... "TORER 

SSA:s CW-diplom. 

SK5SSA TELEGRAFISÄNDNINGAR1) 

Kl. SNT Söndag Onsdag Lördag QRG 

1030-1100 CW-prov2
) ........ . ....... 3650 kHz 

1400-1500 ........ .0.0 • •• . övning3) 3520 kHz 
2000 ...... . . DX-bull.4) • •• 0.0 •• 3560 kHz 

') Västerås Radioklubb/SM5ACQ & SM5EFX. 
2) En gång per kvartal. Regler i QTC 6-7/74. 
3) Övningssändningar, se nedan. Därefter är stationen regel öppen för in-

checkningar. 
4) 9D-takt. Opr SM5TK i Trosa. 

Övningssändningar: 
5 april: Text ur QTC nr 1/75 s. 16-17 "Jordnät ... ". 40-60-80 takt om 15 min/takt. 

12 april: Text ur QTC nr 1/75 s. 8-9. "En förenings ... ". 100-125-150-175 takt om 
1 O min.lper takt. 

19 april: Repris av den 5 april. 
26 april: Repris av den 12 april. 

SSA CW-grupp/-ACQ och -TK 

SSA:s kansli har flyttat till Östmarksgatan 43, 12342 FARSTA. 
Nytt telefonnummer 08-644006. 
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Från distrikt och klubbar 

Föreningen Adalens Sändaramatörer 

Tisdagen 750121 bildades Föreningen 
Adalens Sändaramatörer (A S A) vid ett 
möte i Slalomstugan i Väja, en mil norr 
om Kramfors, Adalsmetropolen. Mötet sam
lade 16 deltagare varav 7 licenserade, 
m.a.o. en glädjande tillströmning av nya. 
Från distriktets " oldtimers" visades, som 
väntat, ett svalt intresse, så A S A kom
mer i dubbel bemärkelse att bli en ung 
förening . Intresset för amatörradio är myc
ket stort i området, så vi räknar kallt att 
inom en mycket snar framtid att ha bort
åt 35, kanske fler medlemmar. 

Mötet öppnades av Thomas -3DMP som 
uttryckte sin stora tillfredsställelse över 
deltagandet, med undantag av vissa licen
serade. DMP informerade även om kom
mande kurser, en i teknik och en i tele
grafi , f.n. 10 resp . 6 anmälda. Teknikkur
sen börjar i början av februari och tele
grafin till hösten. Underlag finns för 15 
resp. 12. Som kuriosa kan nämnas att en 
A-amatör anmälde sig till teknikkursen ! 
Fritidsnämndens ordförande ställer sig 
häpnadsväckande positiv och sade (citat) : 
" Det där med lokalfrågan skulle nog inte 
vara ett så stort problem" . 

Ordförande blev : Kent Kärrlander -3ELV 
och sekreterare Lars-Ake Harlin -3BDZ. 

Detta är femton av "Adaling
arna" som startade ASA. Den 
sextonde var SM3CGE som 
tog bilden. 

Efter mötet avnjöts kaffe med dopp, 
kvällen till ära alldeles gratis. Många nya 
ideer och föraningar om god livaktighet 
framkom över " lutbaljorna". Det var me
ningen att en av -3DMP hemgjord västern
film skulle visas, men projektorn behagade 
strejka så därav blev intet. Medelst TS-520 
avverkades ett OSO med W7 till mångas 
förundran. Dipolen hängde nämligen ba
ra 2 meter över marken. Tilläggas bör dock 
att OTH't var 100 meter upp på ett berg. 

Rapporter över utvecklingen kommer re
gelbundet att lämnas till OTG. 

73 de A S A gm SM3DMP/Thomas 

VÄSTERAS RADIOKLUBB 

Västerås Radioklubb höll sitt årsmöte 
torsdagen den 9:e januari 1975. Av verk
samhetsberättelsen framgick det att klub
ben vid 1974 års slut hade 282 medlem
mar. VRK har en trevlig klubblokal, den 
s k Radiostugan. Där har under året hål
lits ett årsmöte, 10 månadsmöten och 11 
styrelsemöten. Varje månadsmöte brukar 
ha ett program, och av det gångna årets 
program kan nämnas " Modern halvledar
teknik och optoelektronik". Det var Bengt 
Linde-Ovist från HAFO som höll detta 
uppskattade föredrag . Vidare har VRK:arna 
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sett ARRL:s färgfilm " Hams wide world" 
och man har haft en diskussionskväll. Ett 
möte handlade om antenner och så har 
man förstås haft den sedvanliga auktio
nen. Sista mötet för året hade VRK besök 
av Lennart SM5CJF som berättade om 
OSCAR 7. Detta intressanta ämne upp
märksammades också av lokalpressen. 

Bland andra aktiviteter kan nämnas en 
Field-day på Björnön i Mälaren strax 
utanför Västerås. Några medlemmar har 
experimenterat med varmluftsballonger, 
och en av dessa var försedd med radio
sändare varför den kunde följas med räv
saxar. Sådana finns det gott om i VRK, 
eftersom RPO-sektionen är mycket aktiv. 
Man har haft omkring 20 deltagare på 
var och en av de c:a 15 jakter som an
ordnats under säsongen .. Tvåmetersrepea
tern SK5RHQ färdigställdes och installera
des i gamla vattentornet på vårkanten . 
SK5AA, klubbstationen, har kunnat höras 
i någ ra tester, främst RTTY -tester. Inte 
mindre än sex stationer var igång under 
Jamboree-on-the-air. 

WAV-diplomets regler har ändrats nå
got med giltighet från 1:a januari 1975. 
WAV Honorary Award är nu utformad som 
en mycket vacker vimpel , vilken torde bli 
mycket åtråvärd. VRK har en klubbtidning 
som heter QRZ. Den har nu gått in på sin 
29:e årgång. Under 1974 utkom den med 
11 nummer om tillsammans 224 sidor. 

Studiesektionen inom klubben har sörjt 
för att återväxten är säkrad genom att 
anordna kurser både i telegrafi och teknik. 

Västerås Radioklubb har under 1974 lik
som tidigare år varit starkt engagerad i 
SSA:s verksamhet. Dels har övningssänd
ningarna i telegrafi samt sändningarna för 
SSA:s CW-diplom skett från klubbstatio
nen, dels har en ny upplaga av SSA :s 
diplomhandbok tagits fram. 

Den nyvalda styrelsen med Donald 
SM5ACQ i spetsen hoppas förstås att det 
nya verksamhetsåret skall bli om möjligt 
ännu lyckosammare än det föregående. 

Arne 5M501H, sekr. 

5M3-MEETING 

Söndag den 13 april blir det SM3-mee
ting i Hudiksvall på restaurang Timmer
stocken med början kl 10.00. Där skall 
diskuteras distriktsangelägenheter och ev 
utökad distriktsverksamhet, motionerna till 
SSA :s årsmöte etc. Välkomna önskar 

Hudiksvalls Sändaramatörer och OL3 
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SM2-MEETING I LULEÄ 

Lördagen den 22 mars 1975 avhålles 
SM2-möte i Luleå Sändareamatörers 
klubblokal, Karlsvik. Samling kl 1200 på 
Esso motorhotell där lunch serveras. Mö
tesförhandlingar börjar kl 1300 och bland 
annat upptar frågor inför årsmötet, QSL, 
QTC, bulletinen, distriktsverksamheten 
m m. För inlotsning sker passning på R8 
och 3675 kHz. Programmet i övrigt upp
tar film, utställning av Ham-prylar samt 
auktion. Tag med dig prylar du kan und
vara och som andra kan ha glädje av. 

Välkomna önskar Luleå Sändareamatö
rer och 

OL2 

Ä5TöLÄGER 1975 

Det blir Astöläger även i år! Veckan 7-
13 juli håller vi igång i sedvanlig Astö
stil. För vuxna blir kostnaden 190:- och 
för barn mellan 4-12 år 95 :- kr. Anmä
lan kan göras redan nu och senast den 7 
juni till SundsvalIs Radioamatörer, Box 
2075, 85002 SUNDSVALL. Anmälningsav
gift 25:- kr. 

SundsvalIs Radioamatörer 

CLUB SK5AJ 

har haft årsmöte och styrelsen består av 
SM5CAK som ordförande, SM5BNZ som 
sekreterare, SM5DUS kassör samt 
SM5CKG suppleant. 

Club SK5AJ meddelar : Kommun U 17 
finns inte enligt vår kommunförteckning. 
Checka gärna in på vår klubbfrekvens 
3610 kHz söndagar 09.30 SNT för frågor 
om kommuntillhörighet och annat som rör 
SCA. 

SM5BNZ/Rolf 



RTTY-spalt 

Min uppmaning tidigare i OTC om bi
drag har ännu inte hörsammats i tillräck
lig utsträckning. Dock har -6ASD/Bosse 
skrivit ett långt brev. Jag återger en del 
just för att visa att besvärligheter är t ill 
för att övervinnas. Bosse skriver: "Den 18 
var jag väl förberedd på GlANT-testen. 
Jag hade kollat antenner, tx, rx, maskiner 
mm tre dagar i förväg. Loggar, remsor, 
mackor, öl och kaffe fanns inom räckhåll 
när det brakade igång . Efter tre timmar 
hade jag inte fått en enda kontakt trots 
flitigt ropande på allt jag hörde, bara 20-m 
stn i Europa. Underligt, jag hörde ju hur 
alla andra i vanlig ordning körde DX. Att 
något var galet förstod jag, men vad. Över 
till 80 meter och dipolen - 14 kontakter 
lagom spridda över Europa fram till mid
natt. 

Kollade beame n nästa morgon. SVF helt 
åt skogen . Upp på taket endast för att 
konstatera att beame n var helt saltbelagd. 
Saltstorm 28 m/sek tre dagar tidigare all
deles efter det att jag kontrollerat den 
och dessutom den längsta torrperioden se
dan september - två hela dagar. Träd
gårdsslangen och plenty med vatten fixade 
saken. Prov med F6ALL-599. Något måste 
man ju lida för att få bo i väst. HI. Den 
26 upp i vanlig ordning. Hade beslutat mig 
för att " följa John-taktik". 16NO som pla
cerat sig bra i många tester fick vara 
John. Han körde 0701 GMT på 40 meter. 
OK då hör han något där men inget på 
20 meter. Avverkade en snygg rad 
Europeer. Kollade ibland att 16NO var 
kvar - han höööörs. Klockan 0945 över
gick han till 20 meter. Jag efter och där 
lyckades jag köra ytterligare ett antal 
Europeer. Jag lyssnade då och då på 15 
meter. Plötsligt rann det fram en CO
remsa från WA3JTC/ZP5. Svar och napp 
direkt. Klar miss att inte få någon av alla 
de sydamerikanare som körde /ZP5 i fle
ra timmar. Fram på eftermiddagen kom 
W-stn in hyggligt. Avslutade det hela med 
VP9GE. 

Condsen var väl medelmåttiga. Totalt 49 
OSO, 13/80 m, 6/40 m, 25/20 m och 5 på 
15 meter. C:a 280 ??? poäng. Det räc
ker inte långt, men vad gör d,(3t - roligt 
var det. 

Tror Du det går att öka aktiviteten på 
40 meter????? Lyssnar ofta men hör ald
rig något utom under testerna. Har kört 

CO-remsan många varv, men det har kan
ske varit salt på tråden . 

Ja det var Bosses syn på RY-andet. 
Känner Du igen dej och bekymren? Gör 
som Bosse, kriga på, skaffa nya stn och 
länder samtidigt som du har kuuuuul. 

Vad skall vi göra åt 40 meter????? Kom 
med förslag . 

Saxat ur SARTG-bullen februari 

Aktivitetstesten skulle i år infalla på bl a 
valborgsmässoafton och nyårsafton. Det 
hade väl blivit rätt få stationer som del
tagit vid de tillfällena. Testledaren har 
meddelat att apriltesten istället går den 23 
april och decembertesten den 27 decem
ber. Bullen köres före som vanligt. 

Förslag har också kommit upp angående 
poängberäkningen i aktivitetstesten. För 
att premiera just aktiviteten föreslås att 
poängen enligt nuvarande uträkning skall 
multipliceras med antalet körda tester. 

SM5EIT • 

Räviakt 
Från Stockholm SR-A-J kan saxas att 

BZR-AKF har modifierat sin sax och star
tat rävsaxbyggen som äger rum torsdags
kvälIar Ynglingagatan 16 Sthlm. De som 
är intresserade av byggkvällar eller ma
terialsatser kan vända sig till SM5AKF Bo 
Lindell. Lycka till med saxbyggandet! 

Från Västerås kan rapporteras att de 
tjugo nya saxarna är färdiga och som skri
varen hoppas provade. Ett " start upp mö
te" för rävjägarna avhölls 750219. Bland 
annat visades diabilder från SM-NM på 
Gotland med ljudband, lånade av SM1 EJM 
Christer. Fantastiskt fina bilder. 

Varje år brukar inbjudan från Östersjö
veckan i Rostock komma. Rävjakterna där 
går i regel i början på juli månad. Arran
görerna brukar bjuda på mat och uppe
hälle under en vecka. Inbjudan brukar av
se tävlingsledare, tränare, 4 manliga och 
3 kvinnliga deltagare. Intresserad bör an
mäla sig till -EZM/Leif snarast. 

Enligt obekräftade rykten från vanligen 
säkra källor pågår allvarliga planeringar 
för eventuellt SM-Linköping. På bekräftelse 
väntas. 

SM5EZM 
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Insänt 

• 

FRIVILLIGA 
RADIO 
ORGANISATIONEN 

47-ARINGAR EFTERLYSAS 

Ca 63.000 svenska män, varav några är 
radioamatörer, fyller 47 år 1975 - värn
plikten upphör - civilförsvarsplikten in
träder! En 47-åring i Skåne, Gunnar Jern, 
beskrev sin situation i FRO-NYTT 3/74: 
- Att vara 47-åring är nästan som att be
finna sig vid livssolens höjdpunkt. Vid 50 
brukar man ju tala om att man nått livets 
lunch höjd. Endast i den militära klassifi
ceringen har man brukat få lämna " eliten" 
efter fyllda 47. Man är så att säga inte 
" matnyttig " längre, är det kanske många 
som tycker. Men tro inte det. Det finns 
alltjämt vägar kvar till meningsfull insats 
inom totalförsvaret - FRO-vägen t ex. 

Som gammal telegrafist - med tyngd
punkt på telegrafi - har jag haft den sto
ra glädjen att konstatera, att jag vid var
je krigsplacering återigen hamnat inom det 
gebit, som jag en gång i tiden fann så 
meningsfullt inom den militära sektorn 
nämligen signalistens. Det är klart att jag 
e~ eller . annan gång funderat på hur 
min position skulle bli den dag jag för
passad.~s ur " eliten " som 47-åring. Men 
Jag skot de bekymren framför mig. 

Men en vacker dag - i god tid före 
det magiska 47-årsstrecket - kom en 
trevlig cirkulärskrivelse från FRO. Den in
nehöll kort och gott en bra uppmaning 
att ta sig samman och ta kontakt med 
dåvarande kretschefen Kaj Flygare och 
med honom diskutera vad FRO kunde 
göra för att tillvarata mina intressen. 

- Nu är bästa dräng , sade med rätta 
en känd tänkare, och jag tog kontakt. Det 
blev ett långt samtal med vännen Kaj, 
och det slutade med att också jag öns
kade få bli medlem i FRO. Så gick det 
ett år. Från Länsarbetsnämnden kom en 
dag i mars ett papper : kryssa i vad Du 
vill göra i totalförsvaret. Ja, inte var det 
svårt för mig. Det fanns just bara alter-
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~ativet FRO. Jag kände mig " matnyttig" 
Igen. Det ar dock en sak som jag vill be
klaga och det är att jag saknar mina 
gamla kamrater från den kull som utbil
dades på 40- och 50-talet. Kom och häng 
med, kompisar! En gång signalist - all
tid signalist. Skall vi inte samla ihop det 
gamla fina gänget igen? Några av er lä
ser denna tidning, det vet jag. -

Det föreligger ett stort behov av gamla 
signalister för olika uppgifter inom såväl 
den civila som den militära sektorn av 
totalförsvaret över hela landet. Tala med 
närmaste FRO-funktionär eller med under
tecknad, så får Du veta mera. 

Anders Weiss SM3GT 
(SSA-medlem nr 44061975) 

MOROKULlEN-KALENDERN 

Iden till den s k Morokulendern kunde 
inte realiseras till i år men är ingalunda 
övergiven. För att få ett grepp om dess ev 
framtid ska vi göra en " marknadsunder
sökning" (se även OTC 3/74 sid. 93) . 

Som ett mera lättarbetat alternativ till 
den tidigare föreslagna utformningen (med 
en sida för varje eller var tredje månad) 
kan man tänka sig en färgglad A4-kartong 
med ett par ej för iögonfallande annonser 
och ett motiv med anknytning till radio 
(dock ej t ex kopplingsschema) och så 
ett färdigt, påklistrat månadsblock med 
plats för anteckningar. Pris 10:- kr och 
ett enkelt beställningsförfarande. Allt över
skott skulle givetvis tillfalla Hans Eliae
sons Minnesfond . En viss rabatt vid större 
samtidiga beställningar kunde tänkas. ' 

Förslag och synpunkter mottages gärna 
a~ S.M7,?OS. Vem/v~lka kan t ex åtaga sig 
dlstnbutlOnen? Betänk det behjärtansvär
da ändamålet och att amatörradions sam
hällsnytta väger mycket tungt, när dess 
fortsatta existens skall avgöras då det 
gäller våglängdstilldelning och liknande. 

a) genom att säga till vid en av Dina in
checkningar efter SSA-bulletinen, 

b) genom att meddela Din klubbsekrete
rare eller annan Din klubb beslutar om, 

c) genom att skriva till SM7COS, Erland 
Belrup, Hjortshög 4540, 26034 Mörarp 
eller ringa honom per tel 042-235030 
mellan kl 18 och 21 . 

Obs! Inga uppgifter är bindande. Glöm 
inte att dra Ditt strå till stacken, men gör 
det allra senast sönd 25 maj 1975! 

SM7COS 



Insänt 
Här talas svenska. 

Är det något fel på "ärans och hjältars 
språk"? Läser man annonser i aTC fin
ner man att man skall " ... make it easy 
and smooth", att en trebands beam har 
" .. . feed impedance" och att man bör 
"write for specifications and prices". Det 
senaste tillskottet är att en!. aTC nr 1 
1975 "Amplifiers are supplied pretuned ... " 

Varför dessa annonser på engelska från 
svenska firmor? Den ende utländske an
nonsören W9ADN har numera övergått till 
svensk text i sina annonser. Blir han en
sam om det så småningom? 

" . . . Hwij skulle thå wort Swenska måål 
wara så förachtelighit at man icke måå 
prediea på thet?" frågade redan Olaus 
Petri år 1525. 

och nu Anders SM5DUS 

Insänt 
SARTG-NEWS versus aTe 

På sidan 4 i aTC nr 1/1975 bemötte jag 
en viss kritik som i SARTG-NEWS riktats 
mot aTC. Bemötandet som rubricerats som 
"otillbörligt påhopp" har i skarpa ordalag 
påtalats av tvenne SARTG-medlemmar som 
anser att jag förvanskat sammanhanget ge
nom att jag endast citerat meningen: "Det 
var en grundlaeggende utilfredhet hos vore 
svenske medlemmer med aTC". Fortsätt
ningen löd: "- ligesom man anker over 
at der ikke findes fast rubrik for RTTY". 
Men detta förhållande är ju inte någon 
nyhet för aTC:s läsare utan endast ett 
konstaterande av kända fakta varför jag 
ansåg att meningen saknade betydelse i 
sammanhanget. 

SM3WB 

NÄR HÖRS JAG VAR? 
RADIOTRAFIKPROGNOS (mitten mars-mitten aprill SM5BKZ 
Antal solfläckar: 19 Signal/brus i S·enheter 

I 
Tid i GMT I Max S p6 band 

Riktning 

I 00----03 03-{)6 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 10 15 20 40 80 

JA 00010 00400 03610 03770 00574 00366 00034 00021 09 09 11 13 15 

VU 00263 03620 07700 07700 07850 02786 00475 00375 09 og 15 16 16 

VK (korl) 00200 03500 05500 05730 03775 00564 00153 00010 07 08 13 13 13 
VK ((6ng l 00410 00331 00562 00410 00200 00000 03400 00500 20 20 08 06 06 

MP4 00487 02851 17830 28830 17850 05983 00777 00677 09 09 15 15 01 
EL 00586 00476 05730 17700 38600 17830 03775 00575 13 12 18 00 00 
ZS 00166 00352 05700 27700 47600 16822 02785 00374 13 11 17 18 00 

W2 00056 00057 00065 00450 20620 02630 00641 00255 15 15 13 06 06 

W6 00045 00055 00066 00052 00230 00410 00420 00130 16 16 16 07 06 

XE 00043 00054 00163 00330 02500 03400 00410 00221 14 15 12 07 06 

PY 00066 00066 00252 05500 06500 06400 02521 00253 11 12 19 06 03 

OA 00055 00055 00373 02520 03500 04500 02510 00442 13 15 19 07 07 

KH6 (korl) 00000 00053 00265 00561 00440 00500 00400 00300 13 13 13 06 06 

KH6 (16ngl 00400 03400 04300 04300 02300 02541 01630 00500 06 06 17 18 18 

F (Parisl 00058 00078 00499 00697 00786 00697 00388 00068 13 13 13 09 06 

Huvudtabellen : Förväntat S·meterutslag p6 10-15-20--40-80 mb vid varje tretimmarsintervall. 
Hägra tabellen: Tidpunkt fär kraftigaste signalstyrka fär aktuellt band. 
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Hamannonser 
Annonspris 6:- kr per grupp om AO bokstäver 
SIffror ·eller tecken, dock lägst 20:- kr. Med· 
lemmar i SSA åtniuter 50 % raball. Text och 
likvid sändes till SSA, Jönåftersvägen 12, 122 48 
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 

• FYND! NÄSTAN NY RX Lafayette HA-
800, heltransist. dubbelsuper, mek. filter. 
80 - 6 meter. 800:-. Ev byte mot 2m
TXCVR. SM7DTJ Bertil. Tel. 0472-75017 
eft. 1700. 
• Heathkit HW 101 med original power 
supply 220 V säljes. Körd ca 100 QSO:n. 
Pris : 1600:-. SM6CHQ Claes Falk, 45080 
TANUMSHEDE. Tel. 0525-20736, 20297. 
• P g a emigr. till VK säljes AGA kom.
radio 600, 650, 700, 750. 100:-. Turner 
Mic 454X 50:-. Elbug m. manipulator 
SO:-. Stereohörlurar 15:-. El. borrmaskin 
50:-. SM5DKO. Tel. 021-357283. 
• Drake TR4, körd 5 QSO säljes p g a 
studier. SM3FXL Gunnar Olsson. Tel. 0660-
15018. 
• FB Drake Line T4XB, R4B, AC4, MS4 
och SURE MIK 444. Pris 5500:-. S. Pär
son SM6EQS. Tel. 0346-10443. 
• Tillfälle - ny YAESU/SOMMERKAMP 
FR 101 De Luxe i originalförpackning. Kr 
4000:-. Ny YASU/SOMMERKAMP FT 224. 
Kr 1850:-. SM0EBP Börge. Tel. 08-
7747528 eft. 1800. 
• Transceiver för stationärt och mobilt 
bruk: SB-102 med CW-filter, PS SB 23B, 
högtalare SB 600, mobilpwr SB 13B samt 
mobilmontsats. Körd ca 150 tim. I perfekt 
skick. Tel. dagtid 018-101719 (SM5JV). 
Eft. 1700 018-320079 (SMSAPI). 
• INOUE IC-700R+T+PS samt 14AVQ 
+ LC80Q säljes p g a studier. SM7EUQI 
Björn. Tel. 031-184125. 
• QRO PA 4-1000A med oljekyld trafo. 
Normal PA LA-400C utan rör (1625 eller 
837). SM3RLlLeif. Tel. 0611-16444 eft. 1800. 
• TX HAMMARLUND HX500, RX RME 
6900, SLUTSTEG HEATHKIT HA-14 (1 kW 
PEP SSB) + AC POWER SUPPL Y HP24, 
TX VIKING CHALLENGER, AC POWER 
SUPPL Y till t ex EICO transceiver modell 
752, DC POWER SUPPL Y till t ex EICO 
752. SM0CMH Göran LundelI. Tel. 08-
717 671S eft. 1900. 
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• RX Heathkit SB-303 med orig. högt. 
nyskick. 1900:- . TX Heathkit DX-60, 90 W 
CW. 290:-. SM7DMK/Bengt. Tel. 046-
146936. 
• Hallicr. FPM300. 3500:-. Drake TR4C 
med NB + nätagg. högt.låda 4500:-. 
Somrnerkamp FT250 ny med nätagg. 
3200:-. Somrnerkamp FT220 2 m SS B, 
CW, FM. VFO 2900:-. Multi 7, 11 kristall
par 1500:- . Ny Zodiak Gemini 2 m FM, 
5 kristallpar + agg. 1500:-. TR 2200 G, 
11 kristallpar + laddagg. ack. 1500:-. 
IC22, 9 kristall par 1100:-. SRA C 242m 
FM 14S.700 + R8, 50 W. I 19" rack, för
nämligt skick 700:-. EXT. VFO FV277 ny 
SOO:-. Transvert. 28/144 MHz fullt kompl. 
med nät.agg. koaxomk. och slutsteg 100 
W 1500:-. RTTY Siemens T45 med någ. 
def term. 1000:-. Slutsteg FL2100 med 2 
st 572B 1900:-. Slutsteg Greyst. 10 W in 
40 W ut 400:-. Slutsteg 2m QQE 06/40 
med agg. 100 W 800:-. SM5FFQ/Lasse. 
Tel. 013-170143. 
• Amatörradiolicens, valfri klass. I vin
terkursen 1975-76 inriktar vi studierna i 
matematik o fysik helt på elektronik för 
en grupp om 11-18 internatelever. 

Seriösa heltidsstudier förutsättes, men 
då ger lärarna också motprestationer. 

Engelska o tyska läses i reguljär kurs. 
Språklig o teknisk läshjälp kan ges för 

fransk, spansk, holländsk o rysk text. 
Teknisk tidskriftscirkel ordnas av 

SM7DZW. 
CW, byggen o trafik övas på fritid. 
Televerkets prov avslutar kursen. 
Tag kontakt med: ESLÖVS FOLKHÖG

SKOLA, 24100 Eslöv. Tel. 0413-10052. 
• TEN-TEC ARGONAUT ssb-cw-trans
ceiver 80-10 m 5w, input break-in cw 
med tidton. Heltransistoriserad. Drives med 
12 V =. Brevsvar med tel.nr. till SM7EQO 
Håkan Olsson, Biståndsutbildningsnämn
den, Sandöskolan, 87020 Sandöverken. 
• Säljer Auotofon taxi stn. 145,7. R8. 
Med nät del. Pris 450:-. M.P. Pedersen 
taxi stn. 145,7. Med nätdel. Pris 400:-. 
Handapparat för 2 mb. KP-202. 145,0. S50. 
700. 900. R6. R8. Pris 8S0 :-. Samt köpes: 
Heathkit VFO HG-10B. Henning Milis, 
SM6FQD. Tel. 033-120815. 

• SSB-TX FL-100 B med reservrör. Spar
trafo 220 V, 1 110-250 V, 9,1-3,9 A. 
Glöd-trafo 6,3 V, 15 A 1 S V, 18 A. Trafo 
Prim: 110-127-190-220 VISek: 15 V-
11,5 V-9 V-7,S V, cirka 20 A. Trafo 
Prim: 210-220 VISek: 28 V, 17 A. Ant.
tuning unit BC-306 A. HSP-kond. 2 st. 0,05 
uFI7,5 KV. PA-rör 813 2 st. Apparatlåda, 
grön frostlack. h 1Sxb 49 x dj 39 cm. 



AM-T, AM-Rx mod. Pye, Trim. för 130 
Mhz, Rackmontage. SM0BVK. Tel. 0760-
15987 efter kl. 1700. 
• RX KW77, alla band, CW/SSB/AM, 
trippelsuper. 450:-. Radiostyranläggning 
Robbe, 4 kanaler + servon, ackumulator, 
750:-. Converter Greystone med FET, ej 
använd 100:-. SM6GFR. Tel. 031-214520. 
• Drake TR3, RV3, power pack, rörsats 
och DC3, passar även TR4. 3200:-. Pe
dersen taxistn R2, R8, 550 och toncoder. 
350:-. Defekt EICO 752, 12 V mobil po
wer pack. 100:-. SM5BIX/Jan. Tel. 08-
767 25 75 eft. 1800. 
• CW-filter enligt OTC 5/74. Byggsats 
34 :- . Färdigbyggt och trimmat 68:- plus 
porto. Skriv till DJ8FR/SM8-5696 J0rgen 
Friedrich, D23 KIEL 1, Manrade 14, Tysk
land. 
• TX : ST700, 200 W PEP, SSB, AM och 
CW (medhörning), 10-80 m. RX: SR700 
A, trippelsuper 10-80 m med kalibrator, 
notchfilter och fyra bandbredder. Kan kö
ras transceivt eller separat. Originalhög
talare. Stationen i mycket bra skick, en 
ägare. Moderat pris. SM4BET/ Bertil. Tel. 
054-189980 eft. 1800. 
• MPP-2m. 145,7 MHz. 12 o. 220 V. 
SM6CWM. Tel. 0302-15149. 
• Heathkit HW-100 med tillhörande hög-

talare SB-600 samt nätdel HP-23. Heathkit 
GR-98 med inbyggd nätdel, mottagare 108 
- 136 MHz. Kontakta Lars Lind , SM6NT. 
Tel. 033-124976. 

KÖPES 
• Manöverenheter, kablage och alla 
andra tillbehör till BC 624A och BC 625A. 
SM7DTJ Bertil. Tel. 0472-75017 eft. 1700. 
• Antenn och konverter för 144 MHz 
samt rotor köpes. SM4-5285 Jimmy Hall
gren, Östra skolan, 69400 HALLSBERG. 
Tel. 0582-131 34 eft. 1800. 
• Transceiver FT 250 med AC-agg . 
SM2AOT Rolf. Tel. 090-125000/01 kl. 8-
17. 090-41320 eft. 1800. 
• O-multiplier för Drake 2-C. SM3-5527 
Bernhardson. Tel. 026-11 4651 . 
• HELP WANTED HELPI Schema köpes 
eller lånas till RX-delen av surplus NAVY 
TCS-12 (Collins). SM5AJP E. Rehnvall, 
Brunnbygatan 32, 72223 VÄSTERAS. 
• Vridtransformator. Effekt 1 KVA eller 
mer. SM0COP Rune H. Wande. Tel. arb. 
0755-32980 - 1240, bost. 0755-14702. 
• PA för 2 m. SM6GFR. Tel. 031-21 4520. 
• KV-transceiver med RIT och med el
ler förberedd för CW-filter. Helst under 
" tre lappar" inkl pwr. SM5CJF Lennart 
Arndtsson, Rågvägen 12, 19060 BALSTA. 
Tel. 0171-50748. 

Nya medlemmar och signaler 
Nya medlemmar per den 13 februari 1975 

SM3GT Anders Weiss, Bodingvägen 16, 82600 
Kvissleby 

SM0KR Leif Johonsson, P. Hollsträms väg 2, 131 00 
Nocka 

SM2AlH Erik Jonsson, Lummerstigen 1, 90235 
Umeå 

SM0DTK Martin Hedman, Stora Biörnens Gata 
149. 13664 Handen 

SM0EAD Stefan Larsson, Stackvägen 24, 16355 
Spånga 

SM7EMX Arne Bergström, Sandholmsgatan 21, 
59300 Västervik 

SM3EQY Håkan Blomberg, Ringvägen 26, 821 00 
Bollnäs 

SM0FVI Kiell-Arne Hjelte, Olandsgatan 48, 11663 
Stockholm 

SM6FBY Bengt Hermansson , Tempelgatan 3 c, 
431 30 Mölndal 

SM5FUY Jan-Erik Holmström, Antikvarievögen 16, 
72481 Västerås 

SM5GMB Anders Eriksson, Luntgaton 18 A, 602 19 
Norrköping 

SM6GDC Johnny Johansson, Lovartsgatan 9, 421 53 
Västra Fröl unda 

SM5GAF Krister Angenfelt, Rydiavägen 3, 59020 
Mantorp 

SM4GHJ Ulf Nilsson, Björkbacka, Lännäs, 71500 
Odensbacken 

SM3GJK Urban Fredrikson, Ugglevägen 8, 80226 
Gövle 

SM3GJl Sune Ulfsparre. PI. 7548, 88100 Sollefteå 
SM3GAN Marit Lundström, Gränsgatan 29, 84060 

Bräcke 

SM5GPN Willy Andersson, Styrmansgatan 8, 
731 00 Köping 

SM5GHO Per Fridh, Sötriskestigen 18, 611 00 Ny
köping 

SM3GIO Jan Sundström, Box 1012, 81801 Valbo 1 
SM2GYP Kiell-Göran Dahlström, Rutbergsvögen 6, 

c/o Sövenberg, 90250 Umeå 
SM6GQQ Sten Holmberg, PI. 8665, Frösve, 54100 

Skövde 
SM6GRQ Jan Holmberg, PI. 8665, Frösve, 541 00 

Skövde 
SM5GZQ Gillis Zonderholm, Jupitervägen 17, 7 

tr., 611 00 Nyköping 
SM7GSS Thomas Carlsson, Kortebovägen 7, 3 

vån., 55258 Jönköping 
SM7GFT Berndt Svensson, Sonnarpsvägen 20 F, 

28600 Orkelljunga 
SM4GlT Christer Forss, Skrantahöidsvägen 30, 

691 00 Karlskoga 
SM6GQT Thage Georgson, Vennerbergsvögen 

18 D, 531 00 lidköping 
SM7GST Karl-Gustav Siöblom, Sjövägen 7, 35250 

Växiö 
SM4GVT Olof Oscarsson, Trollbörsgatan 14. 

70360 Orebro 
SM0GWT Peter Westöö, Framnösbacken 1, 17142 

Solna 
SM7GYT Gert-Ake Holmberg, Museigatan 8,272 00 

Simrishamn 
SM2GFU Börie Gustafsson, Skidspåret 17, 90235 

Umeå 
SM6GXU Bengt Jonsson, Brunnvögen 17, 52300 

Ulricehamn 
SM6-5788 Per-Anders Johonsson, Järnvögsgatan 

6 B, vån. 4, 30249 Halmstad 
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SM0-5789 Göran Blumenthal, Lammhalmsbacken 
238, 12749 Skörhalmen 

SM6-5790 Bengt Johansson , FjölIsippan 6, 5 tr. , 
424 48 Angered 

SM0-5791 Bertil Hladisch, Ljuskärrsvögen 29, 13300 
Saltsjöbaden 

SM6-5792 Börje Aronsson , Stranden, 54072 G ull 
spång 

SM6-5793 Kjäll Andersson, PI. 4563 B, 434 00 Kungs
backa 

SM5-5794 Anders Fran zen , S. Storängsvögen 43 A, 
61200 Finspång 

SM0-5795 Adam Zimmerman , Riddarplatsen 17, 
17530 Järfälla 

SM0-5796 Gian Franco Tantera , Stavangergatan 
6, 16333 Spånga 

SM7-5797 Jan Holmberg , Storgatan 46, 27200 Sim
rishamn 

SM5-5798 Roger Hansson, Mellangården 16, 58238 
Linköping 

SM0-5799 Arne Hul ten , Dubbelvägen 2, 13700 
Vösterhaninge 

SM7-5800 Anders Pettersson, Stora Torget 1, 57200 
Oskarshamn 

SM0-5801 Victor Wang, Larsbergsvögen 35, 181 38 
Lidingö 

SM0-5802 Curt Widlund, Snövits vög 5, 13500 
Tyresö 

SM7-5803 Tommy Högg, Långorödsvägen 78 A, 
26300 Höganäs 

SM0-5804 Bertil Kruse, Rågvögen 21, 17543 Jär
fälla 

SM7-5805 Håkan Andersson, Norrhagagatan 8, 
571 00 Nössjö 

SM7-5806 I nqemar Thagesson, Jönköpingsvögen 28, 
35250 Växjö 

SM0-5807 Rune Söderberq, Stora Sällskapets vög 
30, 5 tr., 12731 Skärholmen 

SM0-5808 Lola Söderberp , Stora Sällskapets väg 
30,5 tr., 12731 Skärholmen 

SM7-5809 Thomas Ryden, Bendzgatan 5, 252 59 
Helsingborg 

SM3-5810 Jan Eklund , PI. 8875, 821 00 Bollnäs 
SK0DY Stiftelsen Birkagörden, MIS Shamrack, 

Fack, 100 14 Stockholm 100 
SK61F Lyseki ls Sändareamatärer, clo Swärd, Kap

rifolvägen 14, 45300 Lysekil 

Återinträde 

SM7CZ Ake Jönsson, Fack 170, 28200 Tyringe 
SM7XU Henry Ericsson , Mårtenstorg 10 A, 22351 

Lund 
SM5AJQ Tuve Lindebe rg , Erikslundsvägen 216, 

18344 Täby 
SM7CNI Torben Fossenius, Tornfalksgatan 8 A, 

1 tr., 21460 Malmä 
SMSDLE Verner Nil sson, Blekingegatan 13, 3 tr" 

11656 Stockholm 
SM5DKH Jan-Olof Grahn, Kaj Munks Vög 6, 161 58 

Bromma 
SM5DCO Conny Winrath, Grindvägen 34 B, 761 00 

Norrtälje 
SM3DVO Nils-Erik astman, Castorvägen 16, 85259 

Sundsvall 
SM4DHP Alf Lindkvist, Duvbovä gen 9, 69100 

Karlskoga 
SM5DKR Lars-Olav Nelin , Styrbjärnsgatan 5, 

75334 Uppsala 
SM4-5285 Jimmy Hallgren , astra skolan, 69400 

Hallsberg 

Nya signaler per den 7 febr , 1975 

SM7PW lex-5697j John Olsson, Glebersvägen 
32, 26033 Pöarp ...... ........... ... T 

SM6ACO Ingemar Castmo , Ka ndidatvägen 3, 
52300 Ulricehamn .. ,." .".""""" T 
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SM7BEJ Run.e ,Karlberg, Vedtorget 3, 55242 Jön-
kop lng , " " , "".""." , " .. "" . . . T 

SM5BKP I ngvar Rydberg, Enköpingsvägen 32, 
19063 Orsundsbro ..... " " " '" , '" T 

SM5DPZ Gustaf Tham, Brunna, Balingsta, 75590 
Uppsala "."""""""""""". A 

SM0EWJ Rune Håkansson, Muskäten 14, 14040 
Osmo .""." .. "" ... """"""", B 

SM2GTR Ingel Haraldson, PI. 5034,92100 Lyck-
sele "" ...... ".".",,, .. ,,,,,, ,,,,, T 

SM7GWR Anders Persson, PI, 2163, 28062 Hana-
skog ..... " , " . " . " , " . " " , " " '" C 

SM4GHT lex-5607j Torleif Almgren, Odenvägen 
14 A, 71500 Odensbacken ,.", .,. " C 

SM6GQT Thage Georgsson, Vennerbergsvägen 
18 D, 53100 Lidköping ... " .. "." .. T 

SM4GVT Olof Oskarsson, Trollbärsgatan 14, 
70360 Orebro C 

SM0GWT Peter Westöö:" 'Fr;;~~'ci~b~~'k'~~' '1', 
17142 Solna ." .... """."" ... ". T 

SM0GBU Berndt Birgersson, Allmogevägen 57, 
18340 Täby .. """.""." .. """" T 

SM6GSU Gunnar Franzen, Renvägen 9, 311 00 
Falkenberg "", .. """"." .. " .. " A 

SM0GVU Walter Fuchs, Lingonrisgränd 158, 
16242 Vällingby."""".""" .... T 

SM7GWU Stefan Ledin, Snickaregatan 13, 
57300 Tranås ."" " " . . """""". C 

SM6GXU Bengt Jonsson, Brunnvägen 17, 52300 
Ulricehamn "."""""". "." "". C 

SM7GYU lex-5565j Sture Aberg, Krageholmsga
tan 5, 21619 Malmö ."."" " """ A 

SM6GAV Per Heden, Äspenäs, Anten, 44100 
Alingsås ,,, . . ,,,, .. ,,,.,, .. ,,.,,,,,. B 

SM0GCV Sven Agrell, Selmedalsvögen 2, 2 tr., 
12655 Hägersten .""" . " ... "" ". T 

SM2GDV Ake Eriksson, Skiftesvögen 55, 90250 
Umeå ..... "",,,,,.,,,,,., .... ,,,,,. T 

SM6GEV Nils Husberg, Sandeslätt 18, 42436 An-
gered . .. ", .. . , . .... , ...... ,., ..... . , T 

SM2GFV Mats Johansson, Gränsgatan 1, 97040 
Pajala "."""""".""""""" C 

SM2GGV lex-5481J Sune Kero, Sagoslingon 18, 
971 00 Malmberget """" .. """" T 

SM2GHV Mikael Niemi, Stenborgsvägen 12, 
97040 Pajala .. ,,,,, .,,,.,,,,, ,,,,,. . C 

5M2GIV Anders Päöjärvi, Hörntorpet, 97042 
Sattajärvi "" . " " . " , ..... " , " ". C 

SM2GJV I nqvar Thiger, Laestadiusvögen 9, 
97040 Paja la """ .... " .... """.. C 

SM2GKV Gunnar Äija, Laestadiusvägen 30, 
97040 Paja la ."". , ,, .. ,,,,.,,,,,,,. C 

SM0GNU Ulf Thorstensson , Passvägen 10, 
170 10 Ekerö , .... " ... ... "" .. " C 

Framtagningstider för 
aTC 1975 

Nr 
4 
5 
6/7 
8 
9 

10 
11 
12 
1/76 

"Deadline" 
18/3 
17/4 
20/5 
24/6 
20/8 
19/9 
21/10 
19/11 
10/12 

Postas 
15/4 
15/5 
13/6 
15/8 
15/9 
15/10 
14/11 
15/12 
15/1 

-WB 



Försäli n ingsdetalien 

SSA (postgiro 52271-1) 

Östmarksgatan 43 

12342 FARSTA 
Böcker 
• Grundläggande Amatörradiotekn ik 
• Antennenbuch av Karl Rathammel, 

DM2ABK Itysk!, 590 sidor slut f n 
• CQ-Vögen till C-certifikat utgiven 

av Sveriges Radio 
• Amatörlisten, Sverige Radio 
• Ham's Interpreter, 10 språk 
• Diplombak, slut. Ny upplaga 

under bearbetning 
• Loggbok A5-format 
• Loggbok A4-farmat 
• Televerkets författningssamling, 

Q-förkortningar 
• Bestämmelser för amatörradia

verksamheten, B ,90 
• Televerkets författningssamling B ,29, 

utdrag ur internationella 
telekonventionen 

• DXCC-lista 

Kartar 
• Prefixkarta 100x90 cm 
• Storcirkelkarta, svartvit 
• Storcirkelkarta, färglagd 
• QTH-Iakatarkarta till!. slut 

Loggblad etc. 
• Testloggblad i 20-sotser 
O VHF-Ioggblod i 20-satser 
• CPR-Ioggblod i 20-sotser 
• Registerkort i 500-buntar 

Diverse 

• Telegrafnyckel 
• SM5SSA telegrafi kurs på band och 

kassetter 
• SSA-duk, 39x39 cm i fem färger 
• Teleprinterrullar vid hämtning 
• Vid postbefordran tillkommer 

paketfrakten. 
• QTC-pärm 

För SSA-medlemmar 
• SSA medlemsnål 
• QSL-märken i kartor om HJO st 
• OTC-nål 
• Nål med anrop 
• QSL-märken "Morokulien" 

Alla priser inkluderar mervärdeskatt. 

5,60 
10,-

3,20 

5,30 

3,-
3,-
3,-

16,-

130,-

290,-
7,40 
5,-

8 ,50 
5:-

10:-
10:-
10,-

Enklaste söttet att köpa från försäljningsdetal
jen är att sätta in beloppet på postgirokonto 
52277 - 1 och på baksidan av talongen Imot
tagardeleni skriva ordern. Alla beställningar 
expedieras portofritt. Vid postförskott tillkom
mer kr 1,70 för korsbands- oeh brevpostförskott 
och kr 2,00 för paketpostförskott. Undvik att 
beställa mat postförskott då det förorsakar 
merarbete för kansliet och blir dyrbarare för 
Dej! Skriv namn, signal och adress tydlig!, 

SSB - CW 
Sändare och mottagare garanterade nya eller 
ny,vö.rdiga. Priserna in_kl flygfrakt och f6r
sakfl ng. Tull och mervardeskott tillkommer. 

O B S! Priserna i sv. kr . den 15/12 -74 

Hollicrafters 
FPM300 MKII 8G-lOm 250 w pep 

inb ps 13 vdc. 117/234 Vac $ 526 (2.240:-) 

R.L.Drake 
SPR·4 150 kc-30me 
R4C 160-1Om 
T4XC 160-10m 200w pep 
L4B 2kw pep 
TR4C 80-1Om 300 w pep 
TR4C w NIB 
AC4 115/230V pwr sup 
DC4 12vdc pwr sup, w/TR4 
RV4C vfo 
W 4 2-30 mc wfmtr lv i a ppl 

Hy-Gain/Galaxy 
Rl530 100 kHz-30MHz 

P&H Electronics 
LA500M Mobile Linear 80-

10m IkW pep w/l15V ac 
& 12 V dc ps 

Rofarer-115V ac lvi a 
HAM-II 
TR-44 
CD44 

postpaket) 

$ 550 (2.340:-) 
$ 532 (2.265 :-) 
$ 555 (2.360 :-) 
$ 825 (3,510:-) 
$ 576 (2,450:-) 
$ 671 (2.855,-) 
$ 148 (630:-) 
$ 141 (600:-) 
$ 122 (520:-) 
$ 65 (280 :- ) 

$ 1390 (5.910:-) 

$ 310 (1.320:-) 

$ 138 
$ 83 
$ 101 

(590 :- ) 
(355:-) 
(430:-) 

Clegg-2m FM, Robot SSTV, HAL RTTY etc. Pris 
på förfrågan . 

Antenner -Moster : 
Telrex. Mosley, Hy-Gain, E-Z Way 
pris på förfrågan 

PRISERNA KAN ÄNDRAS UTAN FOREGAENDE 
MEDDELANDE. 

Du sparar pengar och får ändå de senClsfe 
modellerna nör Du köper direkt från USA. 
Priset Du betalar ör i dollar . 
Skriv till W9ADN 

ORGANS and ELECTRONICS 
P.O. Box 117 

Lockport. Illinois 60441 USA 

Antenner 
2 elements quad för 20-15-10 m 
full size, glasfiberspridare 
2 elements quad för 20-15-10 m, 
mini-modell , glasfibersprid are 
4 elements quad för 2 m, bomiängd 
1,45 m 
2 elements quad för 2 m 
Balun, 1:1 
Balun, 1,6 

med bom, 
650 ,-

med bom, 
380:-

138,-
98:-
85:-

110 :-

HAMTRON 
Kornvägen 4, 95010 GAMMELSTAD 

Tel. 0920/541 93 
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Det finns faktiskt ännu någ ra sam ej känner till ham radio magazine . 7\r Du en av dem 
- sänd 1,- i frimärken för ett provexemplar. 
Ham radio magazine ör den ledande tekniska tidningen och sönds numera med flyg från 
USA ti II Eurapa. 

1 år 45,- 2 år 80,- 3 år 110,-
Passa på att skaffa Dig en prydlig och lättläst namnskylt, som är hondgraverad speciell 
gravyrbakei it. Leveranstid ca 4-6 veckar. Pris 8,- sI. 

Bakgrund Text 
svart vit 
svart gul 
gul röd 
gul blå 
blå vit 
vit svart 
röd vit 
si lver svart 

ska lo 1,1 

Specialerbjudande , Tar Du en prenumerat ion på ham radio får Du en namnskylt gratis! 
OBS! Gäller endost nya prenumerotioner och endast t . a. m. 31.5.75. 
För Dig sam inte hann med finns ett fåtal årgångar 1974 kvar - tyvärr fattas l ex. Pris 
25,- inkl. porta. 
All betaln ing till postgiro 41 9558-2. 

hil":' ... _ raulO box 444 19404 upplands väsby 

Den minsta Du sett ... 
Frekvensräknare 
15 Hz-250 MHz 

handie FC-3A 
frekvensräknare som Du kan 
stoppa i kavajfickan, men data 
är FULLVUXNA. 
Frekvensområde ,Standard 15 Hz-45 

MHz 
De Luxe 15 Hz-250 
MHz 

Känslighet, Bättre ön 50 mV till 
30 MHz 
Bättre ön 150 mV till 
250 MHz IDe Luxel 

Avläsbar ti ll å tta siffror. Femsiffrig 
display, tre siffror overrange läsbara 
genom omkoppling. Inbyggda acku
mulatorer räcker för 1/2 timmes konti
nuerlig drift. Nätdel medföljer. 

CirkClpris, 
FC-3A Standard 
FC-3A De Luxe 

Försäljes av, 

1.250,- inkl moms 
1.595 ,- inkl moms 

SVEBRY ELECTRONIC AB 
Box 120 
541 01 SKOVDE 
T e I. 0500/800 40 



LANGE EFTERLANGTAD! 

Ny version med inbyggt 
S/M relä och runda rattar 

TRANSVERTER 
10 m till 2 m SSB, CW, AM 

200 W input vid 800 V. 
125 W vjd 600 V. 

EUROPA B 10 m till 2 m SSB, CW, AM transver· 
ter . Denna transverter är en söndar- och mot
tagarkonverter lämplig att använda tillsam· 
mans med antingen en separat sändare och 
mottagare eller en sändtagare. 10 metersban· 
det, 28-30 MHz, utnyttjas för detta ändamål, 
varvid man alltså erhåller 144-146 MHz. 
Direkt användbar tillsammans med Yaesu/Som
merkamp-apparater (I ex H-277, FT-2S0 etcl. 
Till vissa andra typer av samma fabrikat sam 
har 6.3 V glödspänning (t ex H -SOO, H-50S, 
FT-747, FL-SOO etc) måste en separat 12.6 V 
gl ödspä nn i ngstransfarmatar användas. 

Apparatur av andra fabrikat kan naturligtvis även anslutas till Eurapa efter lämplig modifie
ring . 
Bestyckad med 6 transistorer (varav 2 st dualgate masfets) ach 3 rör. 
Se även vår annans i QTC nr 6/7 1974 sid 269. Pris kr 1.175:-

TEN-TEe Argonaut Alla priser gäller inkl. 17,65 % moms . 

EN STOR SÄNDTAGARE I ETT LITET 
HOLJE 
ARGONAUT täcker alla amatörband 
10-80 m. SW input. Bredbandsslutsteg 
eliminerar avstämning. Inbyggd SVF· 
brygga, högtalare och medhörning 
på CW mm. Heltransistoriserad. Mat
tagarkänslighet bättre än 0.5 ,.V vid 
10 dB S+N/N. Avstämda masfetar i 
HF och blandare. För 12 V= 

Pris kr 2.140:-

l00W l injärt slutsteg för ARGONAUT. 
Bredbandskanstruktianen gör att ing
en avstämning behövs. HeItransistori

serat. Endast 2W driveffekt erfardras för full effekt. Inbyggd wattmeter och SVF-meter. 
Pris kr 1.060:-

TRITON I. 100W heltransistoriserad sändtagare med nästan samma 
ARGONAUT 1114 x 346 x 330 mml. För 12 V= 

utseende och starlek sam 
Pris kr 3.800:-

TRITON II sam TRITON I men 200W input. 
Nätaggregat 210 för ARGONAUT, 12 V l A 

Pris kr 4.450:
Pris kr 205:-

Nätaggregat 251 för ARGONAUT med 100W slutsteg och för TRITON 
Nätaggregat 252 för TR ITON II , 12 V, 18 A 

I, 9 A Pris kr 775:
Pri s kr 970 :-

Se ävel1 vor annans i QTC nr 4 1974, sid 169. 

Som vanligt tillhandahålles Hf- och VHF-stationer av följande märken : Sommerkamp. Triol 
Kenwood, Multi, Kenrad, Icom, Midland, Toka i, SBE, Zodiac, Lafayette, Pye och Mitsubishi. 
Amortering på upp till 3 år ordnas på goda villkor . 
Om ytterligare upplysningar önskas, ring gärna till SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, på ne
danstöende telefonnummer . 

ELDAFD 
INGENJÖRSFIRMA AB 

Eftersam vi sedan i våras är general
agent för Sverige för både TEN-TEC 
ach SSM har vi givetvis hela deras 
resp tillverkningar på vårt försälj 
ningspragram. 

Kvarnhagsgatan 126 (Hässelby Gård), 16230 Vällingby. Tel. 08·896500,89 72 00 
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DRAKES' .. 4.700:-
k svalkända nappast någon '. produkter beh " 
rad' narma over Co~~~~~~~r; Såsom r~.p~~s~~~tion bland 

lagerhåll epresentant KE 
er och sär er . 

13.975:-

Paketpris med 
AC -4 

och MS - 4 
4.200:-

Paketpris 11.500' 

OBS! Just .-
: : a ~S~-~~I~:r~= :t;ad~~~~tiga priser 

: .. VI soker en e. 
(garna stud entusiastisk g"1I erande) m d yngre 

a ande certifikat til~ arbetare med vår Stockh 

I Ii a ElECTROn.oClmssbutik. 

Samtlig . B ABI a prISer inkl'. ox 14 1821 . mervardeskatt. Aff" " 1 DAN DER T ar, Uppland YD 1 
156 _____ :..:e:le=f:o:.n~08~/:33~~9~s4~ga~t=a~n~9,,J3,, 1'1344 S 

O, thlm, 

produkter. Vi h J VI samtliga D 
delslager och tiI:~ee:.~n service me:~~eE
Rin I or. rv-

g e ler skriv f ·· och prislista. or DRAKE'S nya folder 



2m-SSB/CW 
TRANSCEIVER 

SE 300 
SE 300 en verklig godbit för den som vill ho det bästa på 2m SSB/CW. Uteffekt, lOW pep. Spän
ning 12V=. Strämfärbrukning: RX 0.32A, TX 1.6A. Storlek: 215x6Bx230 mm. PRIS 3.500:- inkl moms. 

VHF 001, 002 och 003 bildar tillsammans en 
transverter från 28-30 till 144- 146 MHz. De
larna kan fås var för sig am så önskas. 

En glad nyhet ör 
att Cush Crafts 
DX 120 collinear 
antenn och Ringo 
CRS-150 fär verti
kaltrafik nu finns 
på lager igen. 

Pris 295:-

EMGIMEERIMG LTD 

Som vanligt finns J-beamantenner fär såvöl 
144 som 432 MHz också på lager. 

Vi är nu ensamför
säljare till såväl 
grossister som kon~ 
sumenter av WISI 
amatörantenner på 
på 144 och 432 
MHz. 

VHF 001 144 MHz konverter. Pris 249:-

VHF 002 28-1 44 MHz transverter Pris 239,-

VHF 003 5W 144 MHz PA Pris 229,-

Prospekt och teknisk information på ovan uppräknade varor sk ickas mot frankerat och ad resse
rat kuvert. 
Best 73 de SM7DTT/Sven Jacobson 

AB VHF TEKNIK 
Box 101 Tel. 040-420430 

23501 VELLlNGE Vardagar, 0900-2000 
Säkrast 0900-1100, 1800-2000 
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NU ÅTER 
TEN -TEC 
I LAGER 

TEN-TEC ARGONAUT : QRP-transceiver för 12V=. SSB/CW - 80-40-20-15-10 m. 
Vid CW: medhörning och full break-in (ej semi-) 
Pris : kr 2_165:- inkl moms . 

TEN-TEC TRITON I : Nästan samma sam Argonaut men med input 100W 
Pri s: kr 3.895 :- i nkl moms. 

TEN-TEC TRI TON II : Input 200W, heltransistoriserod. 
Pris: kr 4.485 :- inkl moms 

Naturligtvis har vi ocks6 Ten-Tec·s nätaggregat, böde standardmodellerna 251 och 252 samt 
[yxmodellerno 261 och 262, i [ager. 

ANTENNER 
FÖR 
2 MTR 

CUSH-CRAFT : 

CUSH-CRAFT : 

HY-GAIN : 

11 element FM-antenn. Pri s: kr 165:- inkl moms. 

Kryssyogi : 10 element för 144 MHz plus 10 element för FM-de[en. 
Pri s: kr 295 :- ink[ moms . 

eller fär CW/SSB endast: 

10 element horisontalt + 10 element vertikalt för vönster eller höger 
cirkulär polarisation och axial polarisation. 
Pr is: kr 335 :- inkl moms . 

Mobilantenner fär 2 mtr med magnetfot linga borrhål). 
Pr is: kr 135:- inkl moms. 

V ARGARDA RADIO AB 
KU NGSGATAN 54, 44020 VARGARDA. TEL. 0322/20500 
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AMATÖRRADIO PA BRED FRONT 
Se på vårt program innan Du köper ny station . 

Någon HEATHKIT transceiver borde även passa Dig. 

- HW-7 40, 20 och 15m 
- HW-16 80, 40 och 15m 
- HW-101 80, 40, 20, 15 och 10m 
- SB-102 80, 40, 20, 15 och 10m 
- SB-104 80, 40, 20, 15 och 10m 

HW-202 2m FM 

TILLBEHÖR 

Pris : 540:
Pris : 980:
Pris: 2100 :
Pris: 3250:
Pris: 4600 :
Pris : 1190:-

I detta p r is ingår 
2 par krista ll er. 

Naturligtvis 

- GH-12A 

har vi en mängd olika tillbehör. Här nedan är några exempel. 

- HA-201 
- HA-202 
- HD-1234 
- HDP-293 
- HM-102 
- HN-31 

Handmikrofon 
Slutsteg 2m 1 W in , 10W ut 

" 10W in, 40W ut 
Coaxialswitch 
ARRL:s amatörhandbok 
SWR/Wattmeter 
Konstantenn 

Pris : 85 :
Pris: 170:
Pris: 430:
Pris : 70 :
Pris : 40 :
Pris: 225 :
Pris : 90 :-

Priserna avser byggsats och är inkl. moms. Vi säljer även monterat om Du 
föredrar det. Beställ vår katalog . Där står alla detaljer. Du får den gratis. 

Vi har nu även en del begagnat. 

73de SM0 DNK, Valle Grivans 

HEATHKIT, Schlumberger AB 
Box 12081 , 10223 STOCKHOLM 12 
Norr Mälarstrand 76. Tfn 08-520770 

HEATH 
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NYTT NYTT NYTT 

.. '- ,-".-'t-.. ~ 

TREBANDS BEAM UTAN TRAPS 

Elements . . . . . . . . . . .. 7 
Frequency of operation 13 to 30 mHz 
Gain (typ.) .. 9.2 dB iso. 
Front to back ratio (lyp.) ... . . 15 dB. 
Feed impedance ........ 50 ohm unbalanced 

14,1 kkW balun supplied} 
Max. SWR 
Boom size 
Weight 
Wind load area 
Turning radius 

9 m 
2.0,1 

x 3 in. dia. 
36 kg 
0.3 m2 

7.8 m 

Rugged commercial model available, write 
for specifications and prices. 

Dessutom massor av 144-220 mHz antenner. 
Begär special prospekt. 

Ile AR-2000 

Passband , . 
Känslighet, 
I ntetrmod, 
AGC .. 

2.1 kHz 
0.3 I'V för ID dB S+N/N 

......... 75 dB 
liniär mellan l I'V-3V 

KLM,s 

Elements . . . 5 full size 
Frequency of operation 13.9 to 14.4 mHz 
Gain over a dipole .... 9.7 ± 0.2 dB 
Front to back ratio . . . ............... 30 dB 
I mpedance ....... . .. 200 ohm balanced 

150 ohms KLM's optional 4,1 4kW balun} 
Boom size .. 12.6 m x 3" dia. 
Weight 33 kg 
Turn radius 8.4 m 
Wind area 0.2 m 

ALPHA 274, 374 

274 2 kW PEP, 2 st 8874 
3743 kW PEP, 3 st 8874 

Bredbandsavstämd 

Distortion 3,e order IM - 30 dB 
12(}-240 VAC 
Fiärrmanäver mäilig med extra tillsats. 

Även andra märken som Henry Radio, Atlas, Swan, Drake, Hallicrafters mm. 
Rotorer, coax, CW-filter passande alla transceivrar. 
Kolla våra priser innan Du köper något i Ham-radio och spar pengar. 

Side Band Communication AB 
S-640 20 BJORKVIK, SWEDEN 
PHONE 0155-71254 efter kl. 1500 



' And you get more of what you expect from ' between 8 and eo WPM, You also get complete 
noiseless, trouble-Iree all solid-state TTY alphanumeric and punctuation keys , plus 10 other 
reception, The RVD-100S converts the output 01 function keys, a " DE-call letters" key and a 

, any TU Into a clear, easy-to-re;ld RTTY readou!. "OUICt<. BROWN FOX"," diagnostic key, In both 
t ,The signal can be led to a TV, monitor' or, with '.' modes you have a three character buffer for 
L". SIiQ. ht mOdificatioll,any st.an. dard.TV .receiver (Just bursting ahead (larger buffers optiona!); and in 
f" imagine a 23-incl1 teleprinter!), Ifs the begionlng ' theCW mode you can adjust the dot-to-space 

, .,. ~reec7~~:;;,:~~rn;~a~~,:::~;!c::!~r;,~1"o1~~~~ end <!f rat:Jh~v;,e~:~a~ ~~~; ~~~n~~e is what ;ou get, you 'j 
maintenance headaches, The. display above I " can count on getting all that and more, includlng 

, points out the many reasons vvhy the RVD-100S qualityconstruction throughöut, So if you 're intö 'i, 
makes all other TTY systems see m obsolete- RTTY, 'join the ranks of amateurs the world over 
and ifs just part 01 the HAL lineup of quality, . who are enjoying this hobby at its best-with 
state-of-the-art RTTY components for the professionai gear at amateur prices from HAL 
serious amateur. ,Ieaderinamateur RTTY eQuipment. Sendto' 

, an~~~e~:;a~~~~~I~~I~~~~~dt; ~;:.,t's~rtd~y or ' for the HAL ProdlJcts~~ou want! ;"~ • 
L,~OrSe-TTY at all standard data rates, and C~ __ ._~,_~~.~:_~1_~O 9-inch.~~::~:r/~V :~own,: O~~i~_~~_, 

Tveka inte att kontakta Christer/0CBZ för ytterligare information om HAL 's produkter, tel. 
08/802540, 

STOCKHOLM K0BENHAVN 

~~ ER I K FERNER AB ER I K FERNER AB 
Tel. 08/80 25 40 Tel. 01/31 1607 FER_ER. 

OSLO HELSINKI i1iJ<u.J 
ERI K FERNER A/S ER I K FERN ER OY (}$f rV' 
Tel . 02/54 43 26 Tel. 90/88 06 34 



Allt mellan antenn och jord -

18AVT/WB 
Vertikalantenn för 10, 15, 20, 40 och 80 
meter. 

Effekt: 

Spärrkretsar: 
Total höjd: 
Bruttovikt: 

1 kW AM (80 m 500W) 
1 kW PEP 
4 st 
6,56 meter 
5,5 kg 

Bilden visar kopplingen mellan spolarna. 

Best.nr 32-4230-2 

Pris ink!. moms kr 731 :80 

TH6DXX 
Beamantenn för 10, 15 och 20 meter. 

Antal element: 
Förstärkning: 
Fram/back-förh. : 
Effekt: 
SWR: 
Längsta element: 
Bomiängd: 
Nettovikt: 

Best.nr 32-4070-2 

6 st 
8,7 dB 
25 dB 
1 kW AM 
1,5:1 
9,75 meter 
7,32 meter 
21 ,3 kg 

Pris ink!. moms kr 1.694:-

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23· 08/7300700 


