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ANTENNER 

HJÄLPER DIG 

BEAMAR för 1~15--20 m. 
FB 33 3·el., 5,0 m bom /Il 2" 8/8,5f7 dB 
FB 53 S-el., 7,5 m bom /Il 2" 10/10/8,5 dB 
Balun på ringkärna för beam 
VERTIKALER, fristående med radialer 

1.150,-
1.525,-

120 ,-

GPA·30 
1<r-15-20 
GPA·40 
1<r-15-~40 
GPA·50 

höjd 3,55 m 2 kW PEP 335,-

höjd 6,00 m 2 kW PEP 485 ,-

1<r-15-~4~80 höjd 5,45 m 2 kW PEP 
TRADANTENNER m. bolun på ringk., 
W3Dll 8<r-4O 1~15-101 500 W PEP 
W3DZZ 8<r-40 12<r-15-101 2 kW PEP 
80/40 dipol 2 kW PEP 
FD-4 windom 8<r-4<r-2<r-1O 500 W PEP 
TELO UKV-beamar med kooxbolun, 2 m 
5/8 ground plane 
4-el vert 1,1 m bom 7 dB 
lO-el hor 2,8 m bom 11 dB 
5 + 5 elements kryssyogi 
Filter & kablar för 1014) över 1014) +3dB 
D,o för 70 cm, 
25-el. hor. 3,1 m bom 14 d8 
KW Eleetronies, 
El-match, Antennfilter 500 W PEP 

255,-
343,-
198,-
184 ,-

135 ,-
75,-

148,-
195,-
75,-

153,-

350,-
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, konstantenn 

ont. omk. och El·match 500 W 875 ,-
KW 109 Supermatch, lika som KW 107 

men för 1000 W 
CDE·rotorer 1220 V med skyddsjord) , 
AR·30 
AR-40 
(D·44 
HAM·II 
Dessutom koaxialkabel, baluner etc. 

Alla priser inkl. moms fritt lidingö. 

BOX 755, 181 07 II DI NGO. 08·766 22 50 
Per Wikström SM5NU 08-766 39 00 

1.150,-

274,-
349 ,-
649 ,-
974,-
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ANNONSER (UTOM HAM-ANNONSER) 
Gu nnar Eri ksson, SM4GL 
Box 12, 791 01 FALUN 
Tel. 023 - 11489 

HAM-ANNONSER 
SSA " kansli 
Ostmarksgatan 43, 12342 FARSTA 
Postgiro 27388-8 
Te lefon 08-64 4006 

PRENUMERATION 
SSA ,s kansli 
Ostmarksgatan 43, 12342 FARSTA 
Postgiro 51177-1 
Tel efon 08-64 4006 

Omslaget 
Televerkets radiokontrollstation i En

köping är en institut ion som alla sändar
amatörer hört talas om , men få känner 
till hur den fungerar. SM5CPC berättar I 
detta nummer hur verksamheten bedrives 
och vilka hjälpmedel de har tör att upp
rätthålla " ordn ingen på banden" . Bilden 
här nedan visar två vr idbara Iogperio
diska antenner för 30 - 1000 MHz med 
såväl horisontal som vert ikal polarisation. 

Foto: SM5CPC 

ANSVARIG UTGIVARE 
Einar Brau ne, SM50X 
Fenixvä gen Il 
180 10 ENEBYBERG 

REDAKTOR 
Svan G ranbarg , SM3WB 
Kun gsbäcksvä gan 29 
80228 G AVLE 
T al. 026 - 1849 13 basl, 
026 - 1298 80 ank n 2260 

Danno upploga är tryrk t i 5500 ax. 

Li u.dols Tryck AB 

Bilo l/a medfölj ar. 
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SVERIGES 
SÄNDAREAMATÖRER 
KANSLI , OSTMARKSGATAN 43 
12342 FARSTA 
TELEFON : 08-644006 
POSTGIRO , 52277-1 

EXPEDITION OCH TELEFONTID 10-12, 14-15 

KANSLIST : MARGARETA PLATIN 
LORDAGAR STÄNGT 
QSL: sista torsdagen i varje månad 18-20 

Styrelseledamöter och suppleanter 

Ordf _: Eina r Braune, SM50X, Fenixvä gen 11 , 
18010 ENEBYBERG. Tel. 08-76831 22 

V. ordf. , Berndt ThiselI, SM1AWD, Sten kyrka, 
62033 TINGSTADE. Tel. 0498-72 140. 

Sekr., Stig Joha nsson, SM0CWC, Gran stigen 
4, 2 Ir ., 137 00 VASTERHANINGE. Te l. 
0750-21552. 

Kossofö rv . , Mart in Höglund, SM5LN , Spann
vägen 42, nb, 16143 BROMMA. Te l. 08-
253899. 

Ledamot , Lars Hallberg , SM5AA, Porlabacken 
7, 124 45 BANDHAGEN. Tel. 08-99 17 97. 

SuppI. , Lars Olsson. SM3AVQ, Furumovä gen 
21 K. 80358 GAVLE Tel 026- 11 8424. 

SuppI. , Lennarl Arndl5Son, SMSCJF , R6gvä gen 
12. 19060 BALSTA . 

Tillika distriktsledare 

DL0 , .. Jon-Eric Rehn. SM0CER, Norströms 
Vag 13. 6 Ir ., 14200 TRANGSUND. Te l. 
08·7711947. 

DL0 -suppl. , SM0ffS, LennWI Hubner Stö var
guton 26, 12441 BANDHAGEN. ' Tel 08-
990613. 

DLl , Ro land Engberg, SMICXE, Box 27, 62012 
HEMSE. Tel. 0498-80424 . 

DLl-suppl. , Bert Lorsson . SMICJV, Hoga gotan 
12, 620:2 HEMSE. 

DL2 , Sigvord SöllmrJn, SM2CYG, Rälsarstigen 
72, 95010 GAr'IIMELST,AD, Tel. 0920-S 11 OS. 

DL2-supp l. , To re S""uström. SM2CBS, Ny
ponvagen 71, ;'31 UO SKELL EfTEA . 

DL3, Owe Persson, SMJCWE, Skonertvägen B, 
86024 ALNO . 

DL3-suppl. , Bo Co rnerius, SM3CRY, I-Iovre
grön cJ 3. 811 00 SANDVIKEN 

DL4 : Lors -Gun nor Kurls>on. SM4fVD, Bäck 
väg"", 2, 68300 HAGFORS Tel. OS63-1 22 29, 
orb. 0653-10670 

DL4-supp l., 0101 Sunuin. SM4B OI, I ngenjörs 
vöge n 2S. 660 SO VAL~ ERG. Tel. OS4- 44 388, 

DL5 , DonulcJ O lohson, SM5ACQ. M" lmo oergs
goton 79. 7L33S VASTER AS . Tel. 021-
133906. 

DL5-supp l . , Kurt fwnz';n. SM5TK, Box 13, 
150 13 TROSA Tel OI56 - I?S 96 

DL6 , Ingemor Jon5>on, SM6CPO, Ilogwn e
vögen 24, 45100 UDDEVALLA. Tel. 0522-
13884 

DL6-suppl. , ("rl -Gust"f (mtmo, SM6ED H, 
KoncJid o tvug en 3. 52300 ULRICEH A M N , 
Tel 0321-12686 

DL7 , Johrl - I vor Wir,blodh, SM7CRW, Stor-
g"'on 18. J8060 FARJESTADEN. lel 0485-
304 73. wb 0480·15280, 

DL7-suppl. : Br ,)no W",t erlind. SM7CGW, 
Tröugördsg"ton 16, 24/ OU HOPBY. 
Te l. 0415- 12860 
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Funktionärer 
QSL : Vakant. 
Kanslichef : Martin Häglund, SM 5L N , Spa nn

vä gen 42/n b. , 16143 BROMMA. Tel. 08 -
253899. 

Tekn . sekr ., Eskil Eriksson, SM4AWC, Stor
goton 1, 71041 fELLlNGSBRO Tel. 0589-
20636 

Bitr . tekn . sekr .: Rolf Svensson, SM0 DOJ. Sol
hemsvägen 13, 13700 VASTERHAN I NGE. 
Tel. 0750-26414, 

IARU och NRAU: Gunna r Eriksson, SM4GL , 
Box 12, 79101 F,ALUN. Tel. 023-11 4 89. 

I ntruder Watch : Viola Erkenberg , SM0EYl , 
Nyängsvögen 41, 16137 BROMMA. Tel. 
08-BO 37 58 . 

Tester: Jon Hal lenberg. SM0 DJ l , Sleipner
gaton 64 7 tr, 19500 MARSTA Tel 0760-
17937. 

MT, SSA månadstester: Jon Holm SM2EKM 
G rö ngatan 5, 96 1 00 BODEN. ' Tel . 0921: 
14034, 192 B7. 

WASM I : Kje ll Edva rdsson, SM0CC E, Häli e
skåran 43, 12657 HAGERSTE N. 

WASM" : KorlO. Friden, SM6ID , Västgöto
gatan 11, 41139 GOTEBORG. 

Diplom : Ake M Sundvik, SM5BNX, Spe lvä gen 
3, 8 tr ., 14200 TRANGSUND . 

SWL-frågor : Jon Korsg ren, SM4ANV, Tv ise
gaton 20, 78100 BO RLANGE. Te l. 0243-
15657. 

RTTY , Karl -Magn us Andersson, SM5BRQ Skä l-
sätravägen 28, 13500 TYRE SO . ' 

Rävjakt, Leif lettervall, SM5ElM, St6 ngjärns
gatan 139, 72473 VASTERAS. Tel. bos!. 021-
35 11 65, orb . 021 -1061 60. 

VHF, Fo lke Råsvall, SMSAGM, Svinningehöj 
den, lB400 AKERSB ERGA , Tel. 0764-276 38 . 

Repeoter, Göthe Edlund, SM0COD, 
Jonstorpsvögen 8 nb, 171 55 SOLNA. Te l. 
08-83 8264. 

Rec iprokt, Klas-Göran Dahlberg, SM5KG, 
Vå rdkasevagen 14 B, 17561 JARFAL LA, 
T el. 08-B9 33 88 

Handikappfrågor , Ynkan!. 
Störningsfrågor , Bo Jakobsson, SM5BML, Sko l

dolsvögen 27, 191 51 SOLLENTUNA. 
T el. 08-3562 45. 

OTC : . Staffan Söderbe rg , SM5AD, Spa rres
vagen 2, St rå lsnäs, 59500 MJOLBY. 

Utbildn ing s- och kursverksamhet, Eri c Ca rl s
'on, SM7JP. Kinnc,goton 23. 57500 EKSJO. 
Tel 0381 · 11277. 

SSA-Bullet ine n, Box 199, 451 01 UDDEVALLA 
Tf n onsdaga r 0522-138 84. Ansvar ig, Tör
ner Wennergren, SM6FWU, 

Scout- och JOTA-kontaktman , Birger Fah lby, 
SM7CZV/SK7FD, Klockarevcige n 12, 28062 
HANASKOG. Tel 044-63575, a rb. 044 -
115860. 

Revisor, Curt Holm, SM50V, Ibsengotan 60, 
16159 BROMMA. 

Rev isorsuppl. : Kjell Korle rus, SM0ATN , Norr-
tullsgoton 55. 5 tr. , 11345 STOCKHOLM , 

SM5WL:s minnesfond 

Postgiro 71 9088-7 
Ostmarksgatan 43, 12342 FARSTA. 



Från styrelsen 
Information från SSA:s styrelse- och VU-möten under juni månad 1976: 

Vandringspris SM i Rävjakt 

SSA har tacksamt accepterat ett er
bjudande från SMSBF, Carl-Henrik Walde, 
att sätta upp ett nytt vandringspris för 
SM i rävjakt. Calle hade nöjet att 1975 
för gott ta hand om det löpande vand
ringspriset. Calle kommer att ha det nya 
vandringspriset med sig till SM i räv
jakt den 4-S september 1976 och har 
förbehållit sig rätten att själv vara med 
att kämpa även om detta vandringspris. 

SSA-bulletinen 

Efter framställning genom DL4, 
SM4FVD, Lasse Karlsson, har tillstånd 
beviljats för sändning av SSA-bulletinen 
i 4:e distriktet dels på 80 metersbandet 
SSB, dels på 2 meter FM via repeater 
och dels på 2 meter SSB. Detta måste 
arrangeras efter fastställda regler ge
nom den ansvarige DL4, SM4FVD. Enligt 
uppgift planeras bulletinsändningarna 
SM4 att komma igång under hösten . 

SSA VU 

Till VU-ledamöter för 1976 har styrel
sen utsett SMSOX, SM0CWC, SMSLN 
samt DL0 som DL-representant. DL0 är 
för närvarande SM0CER. 

OLa flyttar 

DL0, SM0CER, har på grund av flytt
ning till Sundsvall sagt upp sig som 
DL0 och som ledamot i VU fr o m den 
1976-09-01 

aSL 

as L-chefen , SMSCPD, har sagt upp sig 
som aSL.-chef liksom uppdraget att skö
ta aSL-tjänsten för SJ9WL. 

Teknisk sekreterare 

På den vakanta posten som teknisk 
sekreterare efter SM0KV har styrelsen 
utsett SM4AWC, Eskil E~iksson 

Handikapp 

Handikappfunktionären och ordföranden 
i SMSWL-fonden SM7BNL har p g a häl
soskäl sagt upp sig på nämnda poster. 

Utbildning 

Funktionären för utbildnings- och kurs
verksamhet SM0GEM har sagt upp sig 
från denna post p g a allt större arbets
börda inom facklig verksamhet. Som ef
terträdare har styrelsen utsett SM7 J P, 
Eric Carlsson . 

SSA:s ekonomi 

Enligt kassaförvaltarens, SMSLN, rap
port om det ekonomiska läget t o m maj 
månad 1976 så har vi i stort sett följt 
budgeten. Detta i sin tur innebär att vi 
beräknas ha tömt kassan i slutet av 
tredje kvartalet, eftersom årets budget 
är underbalanserad. Sekreteraren påmin
ner därför om hur angeläget det är att 
alla medlemmar är lojala och skickar in 
den frivilliga tilläggsbetalningen på 1S :
kronor. 

aTe 
Styrelsen har konstaterat att ytterst 

små besparingar kan göras genom att 
banta ned aTC i omfång och kvalitet 
eftersom en sådan nedbantning bl a san
nolikt medför minskade annonsintäkter. 
En mycket radikal nedbantning i omfång 
och kvalitet erfordras för att åstadkom
ma påtagbara besparingar. Styrelsen har 
enhälligt beslutat att någon nedbantning 
av aTC för närvarande inte skall ge
nomföras. 

aSL-märken 

Styrelsen har beslutat höja avgiften för 
aSL-märken från S till 10 öre fr o m 1 
'september 1976. Fr o m den 1 septem
ber kan Du frankera as L-korten enligt 
följande alternativ: 

1 st grönt aSL-märke som ej är ma
kulerat med röd färg eller 

2 st gröna aSL-märken som är maku
lerade med rödfärg eller 

2 st gula as L-märken av den äldre 
typen eller 

2 st röda aSLmärken för SMSWL:s 
minnesfond . 
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Ny amatörradiohandbok 

Som kontaktman för insamling av syn
punkter och material till den planerade 
nya boken i amatörradioteknik enligt mo
tion nr 1 till årsmötet 1976 har styrelsen 
utsett SM5BML, Bo Jakobsson, som också 
är SSA :s störningsfunktionär. 

SSA:s administration 

Beträffande motion nr 4 till årsmötet 
1976 om SSA:s administration så har 
styrelsen beslutat att inte tillsätta någon 
speciell utredning utan har styrelsen fullt 
förtroende för att vår kanslichef, SM5LN, 
kontinuerligt övervakar kansliets funktio
ner och vidtar de åtgärder som efter 
omständigheterna kan vara lämpliga. 

Sammanträdesinformation 

Enligt beslut om motion nr 5 på års
mötet 1976 så beslutas nu på varje sty
relse- och VU-sammanträde i en sepa
rat punkt på dagordningen på vilket sätt 
information om mötesbesluten skall ske 
till föreningens medlemmar. Sekretera
ren , SM0CWC, har dessutom fått i upp
drag att förelägga styrelsen ett förslag 
till tillägg i stadgarna om denna med
lemsinformation. 

Störningar 

Angående motion nr 9 från årsmötet 
1976 om störningar och amatörradio så 
har styrelsen beslutat att kontinuerligt 
hålla kontakt med Televerket och be
vaka samt att om möjligt driva på frå
gan om ett införande av produktkontroll 
för hemelektronik på den svenska mark
naden. Vidare kommer störningsfunktio
nären, SM5BML, att skicka ut en rund
skrivelse om störningsproblematiken till 
fabrikanter och representanter för hem
elektronik på den svenska marknaden. 
Styrelsen har också beviljat medel för 
iordningställande aven " SSA:s störnings
sats" tör vardera av de åtta distrikten 
att handhas av respektive distrikts stör
ningsfunktionär. SM5BML arbetar dess
utom på ett "ABC för SSA-medlemmar" 
om stÖrningsfrågor. Allt detta för att så 
långt möjligt uppfylla motionens krav och 
anda att helst få bort alla störnings
problem och i varje fall underlätta för 
den enskilde amatören vid störningsprob
lem. 

Ärsmötet 1977 

Styrelsen har utsett SRA, Stockholms 
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Radioamatörer, att arrangera SSA:s års
möte 1977 i Stockholmstrakten. Arsmötet 
äger preliminärt rum söndagen den 17 
april 1977 föregånget av sedvanlig supe 
med dans på lördagskvällen den 16 april 
1977. 

Kladdiga QSL 

SM0CER har tagit upp problemet 
med att det på många av aSL-korten 
som når sina respektive mottagare har 
kladdats och gjorts strykningar och över
skrivningar av mellanhänder, säkerligen i 
all välmening. Men enligt Janne så har 
många tyvärr råkat ut för att ett sådant 
kort inte godkänts för vissa diplom, inte 
ens om eventuella strykningar och över
skrivningar gjorts med blyerts som se
dan suddats bort. Tänk därför på att ald
rig göra strykningar, överskrivningar eller 
andra noteringar direkt på aSL-kort vare 
sig med blyerts eller annan penna, utan 
skriv istället på en lös lapp och bifog" 
till QSL-kortet, exempelvis på häftad med 
ett gem . 

Styrelsen SM5CWC 

15 kr. 
NYTT UPPROP FÖR FRIVILLIG AVGIFT 
ENLIGT ARS MÖTESBESLUT 

Ett drygt tusental medlemmar har t o m 
den 14 juli 1976 inbetalt den frivilliga 
fyllnadsinbetalningen. Glädjande nog har 
många överbetalningar skett av de hittills 
betalande, innebärande att VI hittills fått 
in ca 20.000 kronor. 

An en gång vädjar vi till alla medlem
mar att vara lojala och betala in den 
extra avgiften på 15 kronor, eller gärna 
mera, så att vi kan undvika en kapital
upplåning i slutet av året. 

SENAST DEN 10 SEPTEMBER 1976 
måste inbetalning ske för att komma med 
i redovisningen i aTC nr 10, 1976, då 
styrelsen återkommer och tackar dem 
som hörsammat årsmötets uppmaning. 

Styrelsen 

SSA:s 
POSTGIRO: 5 22 77-1 



SSA:s valprocedur 1977 

POSTRÖSTNINGEN 1977 

Det finns fortfarande medlemmar som 
har den uppfattningen att poströstnings
valet inte är demokratiskt, att man inte 
har friheten att föra upp vilken kandidat 
man själv vill på valsedeln, Det är riktigt 
att man inte får göra några tillägg på 
valsedeln, bara göra strykningar, Men va
let är ändå demokratiskt. Valsedeln är 
bara den sista fasen i poströstningsvalet, 
vilket tydligen inte alla har klart för sig 
ännu, 

Valproceduren pågår under hela året 
från årsmötet i april 1976 fram till års
mötet i april 1977, Under årsmötet utsågs 
en styrelsevalberedning bestående av: 
SM5ERP (sammankallande), SM7JP och 
SM2GTF samt 
suppleanter SMC2'BDS och SM4IM, 

Styrelsevalberedningen startade sitt ar
bete direkt efter årsmötet. Deras arbets
uppgifter framgår nedan, I samband med 
vårens distriktsmöten bör Distriktsvalbe
redningar i SM1, 3, 5 och 7 ha utsetts 
och deras arbetsuppgifter framgår också 
nedan, Sammankallande i respektive 
Distriktsvalberedning bör vid det här la
get ha tagit kontakt med sammankallande 
SM5ERP i Styrelsevalberedningen för att 
ge sig tillkänna och samordna valbered
ningsarbetet fram till hösten, 

När valberedningarna har tillkännagett 
sina förslag i aTG nr 11 , 1976 så har 
varje röstberättigad SSA-medlem möjlig
het att inkomma med ett eget förslag den 
1 januari 1977, Proceduren för detta fram
går nedan , 

Senast den 1 mars 1977, antingen per 
post eller som bilaga i aTG nr 2, 1977, 
sänds den slutgiltiga vallistan ut till samt
liga medlemmar. Vallistan upptar då för 
vardera kandidatgrupp först valbered
ningens förslag och därefter övriga för
slag, Således har, förutom valberedning
arna, varje röstberättigad medlem möj
lighet att få med egna kandidatförslag på 
vallistan , Men man får inte rösta på nå
gon som inte finns med som kandidat
förslag på vallistan , Och det är detta som 
gett upphov till missförståndet att vårt 
poströstningsval inte är demokratiskt. Om 
det på vallistan skall finnas kandidater 

att väija på för en viss post så ford ras 
det således att det inkommit något mer 
än bara valberedningens förslag, 

Vid årsmötet 1976 utsågs också post
rösträknare som jämte revisorn skall verk
ställa röstsammanräkningen efter den 15 
mars 1977 när alla röstsedlarna skall ha 
postats, Poströsträknare är (med SM5LN 
i egenskap av kanslichef som samman
kallande) : SM0BSO och SM5GPD samt 
suppleant SM5TG, 

Ta gärna fram Stadgarna för SSA an
tagna vid SSA årsmöte den 27 april 1975 
och läs tillsammans med följande sam
manställning av poströstningsproceduren, 

FÖRE DEN 1 OKTOBER 1976 

skall Distriktsvalberedningarna i d istrik
ten 1, 3, 5 och 7 avge kandidatförslag 
för DL och DL-suppleant (ett namn för 
vardera post eller kandidatgrupp) till: 
Styrelsevalberedningen, SSA kansli , Ost
marksgatan 43, 12342 FARSTA, Märk ku
vertet : " DL-kandidat" , Se ~ 14, § 15 och 
§ 16 :1 c, Tänk på att kandidaterna skall 
vara vidtalade att de är villiga att åta 
sig de upprag som kandidaturen avser, 
Kandidaterna måste dessutom vara med
lemmar i SSA (inte minst viktigt!) och 
de måste vara mantalsskrivna i distrik
tet ifråga. 

Styrelsevalberedningen skall samman
ställa nämnda Distriktsvalberedningars 
kandidatförslag tillsammans med sina egna 
förslag till kandidater för styrelsen , ett 
namn vardera för: ordförande, vice ord
förande, sekreterare , kassaförvaltare och 
övrig styrelseledamot , två namn tillsam
mans för två styrelsesuppleanter samt 
dessutom ett namn vardera för revisor 
och revisorsuppleant som framgår av § 
16:1 a, b och c, Sammanställningen måste 
göras under de två första veckorna i 
oktober 1976, 

Det åligger Styrelsevalberedningen att 
kontrollera at! samtliga kandidater som 
förs upp på förslagslistan är villiga att 
åta sig de uppdrag som kandidaturen 
avser, att de är medlemmar i SSA och 
beträffande DL och DL-suppleanter att de 
kandidaterna är mantalsskrivna i aktuellt 
distrikt. 
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SENAST DEN 15 OKTOBER 1976 

skall Styrelsevalberedn ingen posta den 
sammanställda listan på kandidater till 
aTe-redaktören för publicering i aTe 
nr 11 , 1976, enl igt § 16 :1. 

I NOVEMBERNUMRET 1976 AV aTe 

kommer valberedningarnas förslag till 
kandidater för styrelsen med suppleanter 
inklusive kandidater för DL och DL-supp
leanter i distrikten 1, 3, 5 och 7 samt 
kand idater för revisor och revisorsupp
leant att publiceras. 

FÖRE DEN 1 JANUARI 1977 
må enl igt § 16 :2 varje röstberättigad 

SSA-medlem inkomma med förslag upp
tagande högst det antal villiga kandidater 
som för respektive kandidatgrupp anges 
i § 16:1 . Dock gäller att kandidatförslag 
till DL och DL-suppleant (gäller denna 
gång för SM1 , 3, 5 och 7) endast får 
avges för det distrikt som förslagsstäl
laren är mantalsskriven i. På kuvertet 
med kandidatfö rslag skall på framsidan 
tydligt anges att det gäller " Kandidat
förslag " . Se § 16 :3. Kuverten med kan
didatförslag skall adresseras till : Styrel
sevalberedningen, SSA kansli, Östmarks
gatan 43, 123 42 FARSTA. Vidare skall 
förslagsställaren på baksidan teckna sitt 
namn med användande av sin vanliga 
namnteckn ing jämte förtydligande och an
ge sin anropssignal alternativt medlems
nummer. Glöm dessutom inte att alla 
eventuella kandidater måste vara med
lemmar i SSA. 

Jämlikt inkomna kandidatförslag skall 
Styrelsevalberedningen upprätta vallista. 
Härvid skall de från enskilda medlem
mar inkomna förslagen inom varje kandi
datgrupp upptas under särskild rubrik 
efter Styrelsevalberedningens förslag. Det 
åligger Styrelsevalberedningen att kon
trollera att samtliga kandidater som förs 
upp på vallistan är villiga att åta sig de 
uppdrag som kand idaturen avser samt 
be kansl iet kontrollera att alla kandi
dater är medlemmar i SSA samt be
träffande DL och DL-suppleanter att de 
kandidaterna är mantalsskrivna i aktuellt 
istrikt. 

SSA:s PRISTÄVLING 

SENAST DEN 15 JANUARI 1977 ELLER 
SNARAST EFTER DEN 1 JANUARI 1977 

måste Styrelsevalberedningen ha till
sänt Styrelsen den sammanställda val
listan , så att Styrelsen senast den 15 
januari 1977 kan lämna val listan för pub
licering i aTe nr 2, 1977 alternativt ut
sända tryckta vallistor till samtliga med
lemar separat per post senast den 1 
mars 1977. Se § 16 :5. 

SENAST DEN 1 MARS 1977 

kommer varje medlem att få sig till
sänt en vall ista med valkuvert enligt § 
16 :5, sannolikt som bilaga i aTe nr 2, 
1977, alternativt separat per post. 

POSTSTÄMPLAT FÖRE DEN 15 MARS 
1977 

äger varje röstberättigad medlem att 
som röstsedel avge vallistan , vilken i 
det slutna valkuvertet insänds till SSA 
kansli. En kort instruktion kommer att 
medfölja valförsändelsen. Men läs re
dan nu igenom § 16:6 där det fram
går att poströsträknarna måste kunna 
identifiera avsändaren och att Du inte 
får tillskriva ytterligare namn på röst
sedeln för då föreligger risk att Din 
röstsedel enligt stadgarna måste helt eller 
delvis kasseras. 

VID ARSMÖTET I APRIL 1977 

preliminärt faststä l lt att äga rum sön 
dagen den 17 april 1977 i Stockholms
området med SRA, Stockholms Radio
amatörer, som arrangörer, kommer post
röstningsresultatet att meddelas. 

MOTIONER TILL ARSMÖTET FÖRE DEN 
1 FEBRUARI 1977 

Före den 1 februari 1977 skall med
lem som önskar få någon fråga behand
lad vid föreningens årsmöte i april 1977 
göra skriftlig anmälan till föreningens 
styrelse . Se § 9 b. Adress: SSA:s sty
relse, Östmarksgatan 43, 12342 FARSTA. 
Styrelsen genom SM0eWe, sekreterare 

om 1976 års bästa tekniska artiklar gäller alla kategorier. 
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SSA:s kansli -

Ingrid Eriksson 

I och med semesterns utgång slutade 
fru Ingrid Eriksson sin anställning hos 
föreningen SSA. 

Ingrid tillträdde sin tjänst den 20/8 1962 
och har således verkat för vår förening i 
14 år, där hennes viktigaste uppgift varit 
att handha QSL-verksamheten och svara 
för adresseringen av QTC-påsarna. Men 
även en stor del av försäljningsdetaljens 
praktiska arbete har under åren kommit 
att falla på hennes lott. 

Alla har vi i vår egenskap av före
ningsmedlemmar kommit i kontakt med 
henne i någon av hennes arbetsuppgifter, 
där hon genom sin personlighet och star
ka pliktkänsla varit en ovärderlig tillgång 
för föreningen. 

Då nu Ingrid avgår med pension från 
sin tjänst innebär det självfallet omställ
ningsproblem - inte minst för SSA -
men härvid har Ingrid välvilligt lovat att 
ge oss en hjälpande hand , när det "' kör 
ihop sig". 

För den tid som varit ber vi att få 
framföra vårt varma tack för det hän
givna arbete, som Du nedlagt i förening
ens tjänst. 

SM5LN 

SWEDISH AIR FORCE 
1926-1976 

JUBILEUMS-QSL - FLYGVAPNET 50 AR 
I år firar Flygvapnet sitt 50-årsjubileum 

som självständig försvarsgren. De militära 
amatörradiostationerna (SL-stn) inom 
Flygvapnet kommer därför att under åter
stående delen av 1976 att använda pre
fixet 7SL och verifiera sina kontakter med 
ett jubileumsqsl . Kortets framsida består 
aven landskapsbild i färg , som domine
ras av två flygplan. De flygplan man valt 
är dels Flygvapnets första jaktflygplan -
den s k "Phoenixjagaren" - som var i 
tjänst under tiden 1926-1931 . Detta flyg
plan var helt utan elektronisk utrustning, 
motorn var en BMW på 185 hkr som för
mådde ge planet en fart av ca 170 km/ h. 
Det andra flygplanet är AJ 37 "Viggen"' 
- Flygvapnets senaste tillskott - vilket 
är fullkomligt " nedlusat " med elektronik. 
Radio, radar, elektroniska instrument och 
egen dator ingår i utrustningen. Motorn 
är en jetmotor med beteckningen RM 
8 A, vilken har en dragkraft - med tänd 
efterbrännkammare (EBK) - på 11970 kp. 
Denna dragkraft kan ge flygplanet en 
fart omkring 2, d v s två gånger ljud
hastigheten , alltså över 2000 km/ h. För
utom att kortet visar Flygvapnets första 
och senaste flygplantyper - kan det ock
så stå som symbol för den enorma tek
niska utvecklingen under 50 år. 

Med anledning av 50-årsjubileet finns 
det också ett diplom att erövra. Bestäm
melserna för detta är följande. 

SWEDISH AIR FORCE - 50 YEARS. 
Utgivare: SL7DL 
Ford ringar: Under 1976, kontakt med 

minst 10 st av Flygvapnets 7SL-stn, veri
fierade med jubileumsqsl. Alla band och 
trafiksätt är tillåtna . 

Avgift. Ingen. 
Ansökan: GCR-lista. 
Adress: SL7DL, Skånska flygflottiljen, 

Fack, 26201 Ängelholm 1. 
Eftersom både qsl-kort och diplom är 

engångsföreteelser, kan det kanske vara 
trevligt all införliva dessa i samlingarna. 
Vi önskar lycka till och hoppas på många 
jubileums-QSO:n. Grabbarna på 7SL7DL 
genom 

SM7ASQ/Arne 
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TFS Serie E:22 

har utkommit i en ny utgåva efter år 
av väntan . Mest lägger man väl märke 
till den nya uppläggningen av signalerna, 
vilket förmodlyigen anpassar sig bättre 
t i ll internationell praxis . En del fel före
kommer och det är ju oundvikligt. In
konsekvent är det att skriva V Frölunda 
ibland och Västra Fröiund på annat stäl
le . Tyvärr har en del avlidna amatörer 
kommit med. SSA :s kansli har emellertid 
uppmärksammat det, och strukit dessa 
som SSA-medlemmar! 

Som komplement till Verkets lista har 
vi hittills publicerat namn och adress för 
"Nya signaler". Eftersom det kan anses 
vara Televerkets uppgift att sköta det så 
kommer vi i fortsättningen endast at! 
införa signal , ort och sändningsklass. 

När hösten kommer 

inleds också en ny "radiosäsong". Har 
det regnat så kan semestertiden ha ut
nyttjats med att plöja igenom gamla 
radiotidskriftsårgångar. Vintern kommer 
kanske att användas för att förverkliga 
de ideer man funnit i skrifterna. 

När hösten kommer inströmmar det 
också brev från läsare som t ex säger 
att OTC erbjuder allt för litet av intresse 
för nybörjarna. Artiklarna är allt för avan
cerade och kräver rätt stort mått av ra
diotekniskt kunnande . Till dem som un
dertecknar sina brev med namn och ad
ress har jag möjlighet att lämna någon 
slags förklaring att OTC inte avser att 
vara en elementär radiohandbok utan vara 
ett blad som i mån av material söker 
följa med den tekniska utvecklingen och 
låta läsarna ta del av fantasirika experi
mentatorers intressanta problemlösningar. 

Att detta skulle vara ett problem ens
artat för OTC har jag aldrig trott, och i 
julinumret av danskarnas Ol talas om 
"Ol som lärobok", författat av tidningens 
redaktör Ol6PN. Han får tydligen också 
tips om hur de tekniska artiklarna i Ol 
skall vara beskaffade för att bl a till
godose nybörjarna. Han har fått många 
förslag om att Ol bör innehålla en eller 
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.. . iag har eH 
meddelande till er ... 

flera fasta sidor med elementär radio
teknik. Ol6PN skriver: " Tanken er ved 
f0rste 0jekast besnaerende, men strider 
egentlig mod ideen med et tidskrift, lige
som det kunne blive vanskel igt att frem
skaffe de forrige artikler for nye me
lem mer". 

I detta nummer 

finns en insändare om DX-jägarna. Man 
har citerat en av de största DX-hajarna 
- i ordets vidsträcktaste bemärkelse -
bl a när det gällt att slå mynt av lätt
manipulerade radioters intresse för del 
"exotiska" i att för ett par timmar etab
lera en amalörstation på någon "okänd" 
atoll på denna vår, även i andra samman
hang, syndiga värld . 

I ovist nit visade jag insändaren för en 
"lödare" d v s byggare och han blev fly 
förb. "Vi kan inte skryta med att våra 
mini-lödkolvar får elmätarna att snurra 
fortare (och bidra till energikrisen) , och 
vi pumpar inte ut svensk valuta i större 
utsträckning till USA och Japan . O. s. v." 

För Gus och Don måste det naturligt
vis vara av allra största intresse att 
svenska amatörer skaffar sig fina USA
riggar, för då kan ju Gus och Don bevisa 
att "radioamatörernas elit" verkligen är 
något att räkna med av storfabrikanterna. 
De kan vidareutveckla sina produkter som 
naturligtvis blir " vetenskapligt testade" av 
Gus och Don. Naturligtvis till amatörra
dions fromma! 

UHF 

I sanningsvittnet Expressen har följande 
lästs : " Telefonautomaterna i Stavanger är 
konstruerade så att skrik på en frekvens 
av 16.000 megaherz gör telefonerna an
vändbara utan småmynt. Televerket trod
de att ingen människa kunde uppbringa 
ett sådant skrik. Men ungarna i Stavanger 
- de kan. De ringer hejdlöst på de ny
installerade apparaterna. Helst lokalt, för 
då behöver de bara skrika en gång. Vid 
rikssamtal måste de skrika vid varje ny 
period." 

SM3WB 



Skärpning 

SAC-TESTEN 1976 

Ater är det dags att börja förberedel
serna inför detta års upplaga av den 
årligen återkommande landskampen mel
lan våra nordiska bröder. Det är den 
19:e gången i ordningen och mig veter
ligen har vi inte lyckats vinna denna 
landskamp och därmed den vackra po
kalen någon gång. Nu är det tänkt att 
ändra på detta förhållande i och med 
år~ts SAC-test, som går nu i september, 
framst genom att väcka ett så stort in
tresse fördetta med tester som möjligt 
och framför allt för SAC-76. 

Orsakerna till Finlands överlägsenhet 
har alltid varit två, nämligen den stora 
aktiviteten samt multi-stationerna. Vad 
multi-killarna beträffar, så bör vi kunna 
ge OH1AA och OH2AW samt de andra 
en fight just i år då många klubbar har 
aviserat ett stort deltagande. Och vad 
sedan aktiviteten beträffar så skall det 
inte vara omöjligt att kunna ställa upp 
med tillräckligt många svenskar om vi 
bara har viljan. Procentuellt är vi faktiskt 
fler hams här i SM hur man än räknar 
så det gäller bara att låna lite av den där 
finska sisun som tidigare kanske har sak
nats. Hur skall vi då gå tillväga??? Jag 
har lekt lite med tanken och kommit 
fram till ett slutresultat på över 10 milj. 
poäng med 75 aktiva stationer på både 
CW och FON l-delarna dvs bara ca 150 
stationer och med följande ungefärliga 
fördelning: 

Single op 5 stns som kör 1000 aso 
10 " " 500 
20 " 200 
20 " 100 

Multi/Single 3 " 1000 
3 " 500 
5 " 200 

Multi/Multi 2 " 1500 
2 " 1000 

Totalt skulle detta förslag ge ca 5 milj. 
poäng på vardera CW och FONI. Proble
met är kanske detta med Multi/ Multi-klas
sen men om bara de gamla Multi/Multi
stationerna kunde fås att ställa upp även 
i år så är nog inte detta omöjligt. Eller 
vad tror ni på SKSAA, SKSAJ eller 
SK3BP ?????? Plus alla nya förstås ... 

Nu är det ju inte bara att sätta igång 
och köra utav bara tusan dessa båda hel
ger utan det gäller ju också att sända 
in sin logg hur liten den än må vara. 
Vad spelar det för roll om man hamnar 
på 2:a eller först på 48 :e plats när det 
gäller att skrapa ihop poäng för lands
kampen. Vi har hamnat på förstaplatsen 
när det gäller att undvika att sända in 
loggen alltför många gånger så nu är det 
dags att låta någon annan ta över den 
placeringen eller hur?? Tänk också på 
att en checklogg INTE ger några som 
helst poäng. 

SAC-testen går i år på CW den 18 
september kl 1500 GMT till den 19 sep
tember kl 1800 GMT samt på FONI mel
lan den 25 och den 26 september sam
ma tider. Inför WARC 79 gäller det ju 
att visa upp stor aktivitet på våra band 
så varför inte ta detta tillfälle i akt och 
aktivera våra band nu när just vi är det 
begärliga bytet på banden. 

För alla nybörjare, f.d. testare och alla 
övriga, som nu vill ge ett litet handtag i 
år skall jag här lämna små tips som kan 
öka din poäng något. 

1) Vid .sidan om den ordinarie loggen 
kan du fora upp en liten checklista över 
band multiplarna. Annars är det lätt att 
missa en relativt enkel multipel. 

2) Om man inte tänker vara aktiv alla 
27 timmarna utan bara köra en del av 
testtiden , så tänk på att köra på så 
många band som möjligt. Det ger nämli
gen betydligt mer poäng genom att mul
tiplarna ökar väsentligt. 

3) De ryska klubbprefixen (UK) kan 
ibland orsaka en hel del problem med 
missade multiplar. Ge därför akt på den 
första bokstaven efter distriktssiffran ex." 
vis UK2BAR = UP2. Se vidare tabell sid. 
366. 

4) För de som känner sig lite vilsna på 
detta med tester så kommer det ett litet 
häfte i serien "ABC för SSA-medlemmar" 
som behandlar det mesta om hur man 
räknar poäng, multiplar och hur man 
skriver en testlogg. Ta och läs den!!!!!! 

5) Söndagen den 19 september är i år 
valsöndag så om du vill köra test "ostört" 
och samtidigt vill rösta så finns ju möj
ligheten att poströsta innan, däremot kan 
du ju inte "post-testa". 

Väl mött under SAC-76 och sprid des
sa informationer bland era amatörkamra
ter och i just din klubb. Varför inte slå 
er samman där och delta i någon multi
kiass? Möjligheterna äro många. 

Lycka till önskar SM00JZ, Janne 
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Televerkets radiokontroll
Enköping station • 

I 

Jan Thoren, SM5CPC 
Kalaberg 6211 
19900 ENKÖPING 

För kanske många av radioamatörerna 
i vårt land är Televerket en myndighet, 
dit man betalar in sin licensavgift. Vidare 
har man kanske ett litet dimmigt begrepp 
om att "De" har en övervakande upp
gift på banden, och kanske kan komma 
in med ett anrop från SM5RB och an
märka på trafiken. Atminstone hade jag 
ett något luddigt begrepp om kontroll
verksamheten i början av min amatör
karriär. Att jag själv drygt 20 år senare 
skulle sitta och ha denna övervakande 
uppgift, anade jag föga då. 

Jag har sedan flera år funderat på, 
att genom en artikel i QTG, försöka 
sprida lite ljus över vår uppgift, och 
vad vi egentligen pysslar med. Men som 
alla vet är det alltid ett väldigt avstånd 
mellan tanke och gärning. Men äntli
gen. 

Kontrollverksamheten tog sin början 
här i landet år 1936, i Enköping, och den 
har sedan dess haft sitt centrum här. 
På senare år har en del mindre kon
trollstationer byggts upp på andra stäl
len, men deras huvudsakliga uppgift har 
varit, att kunna täcka hela Sverige vid 
frekvensmätningar av VHF- och UHF
stationer. Kontrollen i Enköping har se
dan starten delat lokaliteter med mot
tagningsstationen för fast trafik, för att 
på så sätt kunna samutnyttja vis$a re
surser t ex antenner. Stationen är belä
gen c :a 8 km sydost om staden, på 
den halvö i Mälaren som kallas Trögden . 
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Inom parentes känd för sina fornläm
ningar i form av hällristningår och run
stenar. De uppgifter, som åvilar kontrol
len kan sammanfattas enligt följande: 
1. Systematisk frekvens kontroll av alla 

svenska stationer. 
2. Identifiering och frekvenskontroll av 

utländska stationer, som orsakar stör
ningar på svenska stationer, samt 
frekvenskontroll av utländska statio
ner i trafik med svenska stationer. 

3. Mätning av fältstyrka, modulation och 
bandbredd, när så erfordras. 

4. Samarbete med utländska myndighe
ter som t. ex. IFRB och EBU. 

5. Avlyssning av radiospektrat efter spu
rious radiation, olicensierade statio
ner och trafikkontroll av svenska sta
tioner. 

6. Samarbete med utländska kontroll
stationer för att bestämma interfe
rensorsaker. 

7. Kontroll och utsändning av den sven
ska tidssignalen . 

8. Diverse registreringar och tillfälliga 
undersökningar. 

Som synes en rätt så omfattande lista 
över uppgifter, där helt naturligt det vi 
amatörer är intresserade av, övervakning 
av våra exklusiva band, endast kan bli 
en liten del av verksamheten. Det är dock 
denna lilla bit i synnerhet, som jag tänk
te tala om, och då till en början om den 
tekniska utrustning , som står till vårt för
fogande. 



Antenner 

Våra tidigare rhombantenner är numera 
ersatta av ett system av fasta log.pe
fiodiska gardinantenner. Dessa täcker 
frekvensbandet 4 - 30 MHz och har 
en förstärkning av c:a 12 dB. Det är 
tre vertikala gardiner täckande 1200 var
dera och sex horisontella täckande 60° 
vardera. Systemen är uppspända i 50 
meter höga master och via antennför
delare, är samtliga system inkopplade 
till mätplatserna. Där kan man genom 
.lryckknappar välja önskad antenn rikt
fling och polarisation. Dessutom finns 
diverse andra antenner, som trumanten
ner för långväg, vertikaler, L-antenner, 
speciell antenn för PR-bandet och diverse 
horisontella och vertikala dipoler. För 
frekvensbandet mellan 30 - 1000 MHz 
finns två vridbara log.periodiska anten
ner med både horisontell och vertikal 
polarisation, placerade på 50 meters höjd. 

Den vridbara Iogperiodiska antennen för 
30 - 300 MHz. 

Mottagare 

Som mätmottagare för frekvenser mel
lan 10 kHz - 30 MHz, envisas vi fort
farande med att ha kvar de gamla tro
tjänarna Hammariund SP-600. Det beror 
på de speciella anspråk vi har, när vi 
sitter och gör våra monitoringar. Vi har 

Ett av "benen" på den vertikala gardin
antennen. 

provat de allra senaste typer av mot
tagare och försökt att få " den gamla 
kärleken att rosta", men utan att lyckas. 
Vi har dessutom våra mätplatser utrus· 
tade med Plessey PR 1551 och Collins 
51 S-L, som sidomottagare, i den händelse 
vi snabbt måste gå in på en frekvens, 
eller har någon lyssning på gång under 
tiden andra mätningar utföres. För de 
högre frekvenserna har vi tidigare haft 
Rohde & Schwartz typ ESG, men dessa 
har nu ersatts av Watkin-Johnsson typ 
565-15. De täcker bandet 20 - 1000 MHz 
och har bl a finessen, ett "display", på 
vilket man kan se önskad del av bandet. 
Vidare är de utrustade med CORISquelch, 
vilket ihopkopplat med bandspelare gör 
mottagarna perfekta för kanalövervak
ning. Alltså mottagarna är försedda med 
ett talstyrt relä, som startar upp band
spelaren , så snart trafik förekommer på 
frekvensen. Det enda mottagaren saknar 
är SSB, men det kan ju ordnas hjälp
ligt, med assistens av beat-oscillatorn. 
För vårt användningsområde är mottaga
ren i det närmaste perfekt och vi trivs 
verkligen med den. 
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Mätutrustningen upp till 900 MHz. 

Pejl 

En mycket viktig pusseldel vid bestäm
mandet aven stations identitet. är möj
ligheten att erhålla en bäring till sta
tionen. Till vårt förfogande har vi en 
pejl av märket Plath . täckande frekvens
bandet 150 kHz - 30 MHz. Den är fjärr
manövrerad och belägen c :a en kilometer 
från stationen. för att på så sätt inte 
påverkas av de övriga antennsystemen. 

Pejlhuset med antenner. 
bakgrunden skymtar statio
nen. 
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Pejlen arbetar med ett dubbelt U-Ad
cock antennsystem. åtta antenner i en 
·inre och sexton i en yttre cirkel. Fjärr
manöverenheten har digital avläsning av 
frekvensen genom sifferrör och vidare så 
indikeras den mottagna signalen på ett 
oscilloskoprör. där bäringen direkt kan 
avläsas. 

Mätplatsen varifrån pejlen fjärrmanövreras. 
Manöverenheten syns till vänster om sta
tiven. 

Övriga idenlifieringshjälpmedel 

För att ta emot printerstationer med 
olika skift och hastighet används en Te
letrading RTTY-Converter/ keyer. De skift 
som kan väljas är smalskift 170 Hz och 
bredskift 850 Hz. Vidare kan mottagning 



Utrustningen tör RTTY-mottagning och 
bestämning av baudtal. 

ske av printerhastigheter mellan 40 - 80 
baud. Utsignalen matas till en 75 baud
skrivare. För att kunna bestämma en 
printers hastighet, kan vi koppla den 
mottagna signalen till ett oscilloskop, som 
till sin tidsbas har en frekvensräknare 
inkopplad. Genom att justera tidsbasen , 
så en speciell figur erhålles på skärmen, 
kan baud-talet direkt avläsas på räkna
ren . Vid analysering av signaler eller 
bandbreddsmätningar används en spekt
rumanalysator täckande bandet O - 110 
MHz. 

Frekvens standard 

Kontrollstationens hjärta kan man väl 
likna vår frekvensstandard vid . Den be
stämmer ju noggrannheten på alla våra 
frekvensmätningar. Standarden är av typ 
Varian V-4700 Rubidium, och är placerad 
i ett temperaturkontrollerat rum. Nog
grannheten på den 100 kHz, som styr 
mätutrustningarna är 1 x 10 - 11 , och er
hålles genom rubidiumgas, innesluten i 
en mikrovågskavitet. Storleken på mikro
vågen är 6840 MHz. 

Tillvägagångssättet vid en enkel 
frekvensmätning 

Den 100 kHz-styrda mätutrustningen, typ 
syntesizer, inställes på samma frekvens 
som sändaren jag önskar kontrollera. På 
ett oscilloskops X-axel inmatas en exakt 
1 kHz-signal. Genom att sidställa mät
utrustningen 1 kHz i förhållande till den 
kontrollerade sändaren och mata in den
na skillnadsfrekvens på Y-axeln erhålles 
en stillaståene Lissajou-figur. Därefter går 
man tillbaka ett 1-kHz-steg på mätut
rustningen och avläser därefter den ex
akta frekvensen. 

Internationella samarbetet 

I vårt arbete med att identifiera sta
tioner har vi ofta stor nytta, av det goda 
samarbetet vi skapat med utländska kon
trollstationer t. ex. i England, Norge, 
österrike. Detta samarbete gäller i tör
sta hand hjälp vid pejlingar, men även 
vid andra former av identifieringar och 
lösande av störningsproblem är denna 
direktkontakt av utomordentligt värde. Att 
glädjen över detta samarbete är ömse
sidig , kunde jag själv konstatera hösten 
1975 vid ett veckolångt besök på kon
trollstationen i Saldock England, där jag 
fick möjlighet att lära känna personal, 
apparatur och arbetsförhållanden. Kon
takten mellan stationerna upprätthåller vi 
till största delen medelst telex. 

Allmänna funderingar 

Under åren som gått, har jag å och 
då, antingen via "mun mot mun-metoden" 
eller genom artiklar i OTC, märkt att 
amatörerna mer eller mindre har ifråga
satt om Televerket gör något för att 
rensa upp på banden. Jag kan väl för
stå denna reaktion , då informationen ut 
till medlemmarna om vår verksamhet va
rit bristfällig . Ansvaret för detta får nog 
delas lika mellan Televerket och SSA. 
Mycken arbetstid har nedlagts och ned
läggs på övervakning av amatörbanden. 
Jag kan omtala att för närvarande finns 
amatörbanden på arbetsschemat minst en 
gång per vecka, då vi främst inriktar oss 
på att identifiera " intruders" på de ex
klusiva banden. Delar av störningselimi
nerandet klaras av direkt från Enköping 
och resten går via Centralförvaltningen 
ut till berörda myndigheter inom eller 
utom landet . Kopior av skrivelser om en 
del åtgärder och resultat har tillställts 
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SSA. Men mycket mer kan nog göras 
inom detta område och då från oss 
själva. Hur många har skrivit till vår IW 
och rapporterat störningar? Säkert inte 
många! Med en liten travestering kan 
man säga att " alla klagar på ORM, men 
ingen gör något åt det." Televerkets po
licy i denna fråga är att: 
1. Den enskilde amatören rapporterar 
till sin organisation, som sammanställer 
uppgifterna och sänder dem till Tele
verket. Televerket gör därefter egna un
dersökningar och ti Ilsk river aktuell ut
ländsk förvaltni,1g. 

2. SSA efter sammanställningen sän
der dem direkt eller via IARU till den 
nationella amatörradioorganisationen i det 
land vari de störande stationerna är be
lägna. Min personliga ide är att SSA 
via IARU skulle försöka få igång ett 
internationellt samarbete på så sätt, att 
samtliga tillgängliga kontrollstationer en
gageras under en bestämd period på ett 
visst band. Resultatet från denna världs
omspännande monitoring sammanställes, 

Och här ser vi artIkelförfat
taren Jan/SM5CPC det 
egna shacket. 

TEKNISK NOTIS 
Ny ferritringkärna 

En av Europas ledande fabriker för till
verkning av ferritmateriel har utvecklat en 
ny typ av ringkärna som ger stora möjlig
heter. 

Ringkärnan är avsedd att användas i 
konvertrar och löser de flesta problem 
som uppstår i samband med konverte
ring av inre harmoniska svängningar till 
yttre harmoniska och vise versa. Någon 
återförsäljare inom landet finns ännu inte. 
(OZ från X-aTC) . 
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och IARU vidtager därefter så starka åt
gärder, som är möjligt, mot det land 
som härbärgerar dessa "intruders." In
ternationellt samarbete i denna form är 
nog det enda sätt, där det skulle kunna 
erhållas något positivt resultat. Det kan 
nog ändå bli en svår nöt för IARU/ITU 
att knäcka t. ex. BC-stationerna på 7-
MHz-bandet. An svårare för att inte säga 
omöjligt för Sveriges agerande på egen 
hand. Alltså tillskriv vår IW med stör
ningsanmälningar, och sätt oss i arbete 
på Kontrollstationen. Det sista har yt
terligare en annan positiv effekt, då den 
framtida radioverl<samheten här i landet 
är ifrågasatt och Enköpings Radiokont
rollstations vara eller inte vara är i fa
rozonen . Vi kostar Televerket en del 
pengar utan att kunna draga in några 
tillbaka. Men vi som jobbar här och 
många andra med oss tycker vi fyller en 
viktig uppgift, som får kosta lite. Eller 
hur? 

Väl mött på banden och 73 de 
SM5CPC!Jan. • 



MFJ CW-filter 
typ CWF-2 

Det här filtret har jag haft tillfälle 
att prova i ca 6 månader med fyra olika 
mottagare och tre olika hörtelefoner på 
banden 3, 5, 7 och 144 MHz. Låt mig 
tillägga att jag är rätt dålig på CW men 
tycker det är roligt att lyssna en stund 
varje kväll för att träna upp mottag
ningsförmågan. 

Tekniska data på filtret 

Mittfrekvensen är 750 Hz med valbara 
selektivitetslägen för 180, 110 eller 80 
Hz. Funktionen kan var och en utliisi'l 
ur bild 1 och 2 så spar vi det spalt
utrymmet. 

Matningsspänningen kan vara från + 6V 
till +30V och strömförbrukningen är 2-fl 
mA beroende på spänningen. Lämplig 
strömkälla: 9V transistorbatteri. Ingången 

.001 .001 

I N 0--'---11- '; 

Karl-Erik Nord, SM5MN 
Abborrvägen 4 
58258 LINKÖPING 

är högohmig: 680 Kohm och utgången 
lågohmig: ca 2 ohm. Var och en av 
de fyra filtersektionerna har så lågt Q 
som 4 (i annat fall skulle filtret pingla 
som en koskälla). Filtret är monterat på 
ett kretskort 2" x 3". Hemligheten med 
filtrets goda prestanda (för det är verk
ligen bra) ligger däri att alla ingående 
R och C handmatchats med mycket snä
va toleranser. 

En parentes: civil amerikansk elektro
nik av det här slaget utvecklas i hem
landet men produktionen läggs ut t ex 
i Ostasien, där lönerna är taskiga. Det 
sitter alltså en massa småstintor i Korea 
och Hongkong , på Taiwan och Filippi
nerna sysselsatta med monteringsarbete. 
Lödningarna på det här filterkortet från 
Korea är av godtagbar kval itet. 

A 

B 

c 
5. uF 

. 001 .001 

v.o-----~~~--+_--------~~~--------~~~--------~~ 

Fig. 1. Schemat med komponentvärden. 
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Fig_ 2_ Selektivitetskurvor för CWF-2 

Provkopplingar 

RX:ar 

A. Hembygge 1955, So-lO mb, rör, hem
gjort 4-poligt ESB-filter 470 kHz, 
formfaktor okänd, hörtelefonutgång ca 
50 Kohm. 

B. Hembygge 1966, syntesmaskin med 
högvis med kristaller, tyskt S-poligt 
ESB-filter 9 MHz, formfaktor 1,9 te
lefonutgång ca 5 Kohm. 

C. Hembygge 1973, special CW-motta
gare, hembyggt filter, 3-pol, 2,S MHz, 
ca 69 Hz band bredd i toppen, tele
fonutgång ca 200 ohm. 

D. Fabriksbygge 1975 (FT-220 för 144 
MHz) , S-poligt ESB-filter 10,7 MHz, 
formfaktor 1,7 (boy, vilket filter!), 
telefonutgång 4 ohm. 

Hörtelefoner 

I. Am. surplus från andra världskriget. 
Imp. troligen 600 ohm. 

II. AKG head-set, imp 75 ohm. 
III. Billiga japanska Hi-Fi lurar, imp. S 

ohm. 

Erfarenheter 

På grund av filtrets höga ingångsimpe
dans kan det utan problem anslutas till 
vilken hörtelefonutgång som helst. Vad 
den lågohmiga filterutgången a~g~r, trod
de jag att de lågohmiga HI-Fl-lurarna 
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skulle passa bäst. I stället visade det sig 
att de var oanvändbara genom att de 
tydligen belastar filtret för hårt ":led .dis
tortion som följd : ingen gubbe lat battre 
än TS. Behagligast lät det i de gamla 
krigslurarna. 

Här om inte förr får man erfara att 
då man lyssnar på de verkligt svaga sig
nalerna gäller det - paradoxalt nog -
att dra ner HF volymen så mycket som 
möjligt. Att överst yra filtret med brus 
ger ingen DX-mottagning. .. .. . 

Filtret ger faktiskt en svag forstarknlng 
av signalen som ökar ju smalare pass
bandet blir : 1,2, 1,5 resp 2,4 db for de 
tre lägena. Det är inte mycket men fullt 
märkbart. 

På motstationen ställer filtret höga 
krav : frekvensdrift blir bekymmersam att 
hänga med i särskilt i SO Hz-Iäget. Kipp 
är nästan ännu värre att ta; signalen 
hörs bara varje gång den passerar 750 
Hz och det låter rätt besynnerligt. 

Den egna mottagarens svagheter kom
mer obönhörligt i dagen. 

Här är några saker som filtret inte 
accepterar : 

frekvensdrift 
för liten banspridning 
glapp i skalmekanismen 
mekanisk ostabilitet 
ostabila spänningar (ger frekvenshopp) 
Om din rx har några av de här svag-

heterna, måste du göra något åt det 
eller skaffa en bättre rx. Tro mig : dina 
nerver pallar inte för CW-Iyssning med 
det här filtret efter en dålig rx! A andra 
sidan är det en fantastisk upplevelse att 
med en stabil rx med så där 10 mm mel
lan varje kHz på skalan och ett skarpt 
,filter ge sig in i möljan på 40 och 80 
mb CW och kunna dragga upp gubbar 
från 3:e och 4:e bottenlag ren och få 
dem fullt läsbara. 

Så över till proven med de olika mot
tagarna. 

Rx A 

Frekvensdriften var nere i acceptabla 
värden först efter ca 60 minuters upp
värmning . Bandspridningen för dålig; 
även om man vred sakta på avstäm
ningsratten, tycktes signalerna passera 
filtrets passband som små racerbilar. No 
go, sir! 

Rx B 

Mitt stabilaste bygge någonsin (avdrift 
från kallstart - 30 min = 16 Hz, därefter 



några . få Hz i timmen), glappfri snäck
växel 40:1, 12 mm skallängd mellan varje 
kHz. Verkligt njutbar CW-mottagning! 

Rx C 

Samma snäckväxel som i föregående, 
ca 10 mm mellan varje kHz. Gick dåligt 
i början. Orsaken visade sig vara att 
mottagarens eget pass band låg centre
rat på 810 Hz. Med kapacitiv dragning 
av beat-kristallen gick det lätt att flytta 
till 750 Hz. Härlig CW-mottagning men 
med någon tendens till ringning. Över 
100-takt vill tecknen flyta ihop (spelar 
ingen roll i mitt fall, eftersom jag ändå 
inte hänger med i den takten). 

PYRAMIDANTENN 

Denna antenntyp, som finns beskriven 
i Rothammels antennhandbok, är såvitt 
jag vet inte speciellt känd i Sverige och 
därför vill jag tipsa om möjligheten att 
skaffa sig en bra 80/40 meters antenn 
som dessutom kan utnyttjas som stag 
till en mast. 

Antennen har god verkningsgrad och 
viss förstärkning att två håll (A-A i fig 2) 
samtidigt som den i huvudsak har verti
kal polarisation varför den är en lämplig 
"multi-purpose" antenn. 

Antennen har ca 75 ohms matnings
impedans och består av ca 80 m wire 
formad till två liksidiga trianglar vilka är 
parvis hopkopplade och matas i den ge
mensamma punkten som är i pyramid
toppen. 

Antennen är schematiskt beskriven i 
fig 1 och dess fysiska utseende framgår 
av fig 2. Den är relativt smalbandig var
för man bör bestämma om man skall an
vända telefoni- eller telegrafidelen av 80-
m bandet. Samtidigt som den fungerar 
som multibandantenn för 80/40 meter bör 
det observeras att om antennen stäms av 
för telefonidelen av 80-m bandet (3700 
khz) blir resonansfrekvensen på 40 m 
7400 khz om ej antennen förlängs på nå
got sätt. Förlängningen kan ske i toppen 
(p 1 i fig 1) med hjälp av ett relä. 

SM5BKZ 

Rx D 

Det är ingen större trängsel på CW
delen av 144 MHz-bandet. Finns det då 
någon anledning att snobba med ett sånt 
här filter? Svar: I normala fall naturligt
vis inte. Men lyssna på en mycket svag 
CW-signal, där gubben ligger inbakad i 
mottagarens egen brus-spalt på 2-3 kHz 
bredd. Skala sedan ner denna brus-spalt 
till ca 100 Hz bredd, så märker du skill
naden. Skulle jag framdeles ge mig på 
övningar med månstuds, gissar jag att 
filtret är obligatoriskt. 

Sammanfattningsvis har väl framgått 
att jag är tänd på det här filtret. Men 
jag är ingen reklamgubbe, så säljaren får 
väl informera vidare på betald annons
plats i aTC. 

Fig.1 

AV 

Fig.2 
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Mer om "folkrä knaren" 
SM5MN 

Karl-Erik/-MN:s " Folkräknare" beskrevs i nr 5/76. I samma nummer fanns 
en komplettering , och nu har läsarna bidragit med ytterligare tips. 

Klockfrekvensgenerator 

Vid en diskussion med -5EPZ trodde 
jag att man f.n. inte kunde komma myc
ket längre i förenkling än vad som vi
sas i fig. 2. Ulf hävdade att antalet 
komponenter kan minskas ytterligare och 
han har faktiskt rätt, se fig. 1. 

.sv 

1490 

14 

1 / 10 

Fig. 1 Förenklad klockfrekvensgenerator 
med NANO-grindar. 
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1404 

(' 1 '" tOpF Keramisk NPO 

C2 " 4 -40pF N750 

Fig. 2 Klockfrekvensgenerator med in
verterare. 

Ny prescaler 

På fig. 3 visas ett prisbilligare och 
minst lika bra alternativ till prescaler. 
Schemat har lånats från Olle, -5DJH. Det 
är givetvis fråga om delning med 10 
liksom i det ursprungliga exemplet. 

Signalgenerator för inbyggnad 

Fig. 4 ger schema och vissa anvis
ningar för en signalgenerator med myc
ket små dimensioner, som flera byg
gare frågat efter. 

Konstruktivt sett är det ingen lätt upp
gift att förena enkelhet, små dimensio
ner och ett väldigt frekvensområde för 
en sån h ~ir generator, men med ett 
konstknep går det. Kolla in noga vad 
som händer vid omkopplaren i den 
frekvensbestämmande kretsen: i läge 1 
tas den större kondensatorsektionen, Cia, 
bort, varigenom både CO och Cvar min
skas. I läge 2 kan man säga att mot
satsen sker: Cia och Clb parallellkopp
las och den större spolen, L2, blir kvar 
i kretsen. 



r-----------~----~--~~-----------.-------o·5V 

56 

/-o 

/-SF'S& 

Flg. 3 Alternativ prescaler 'ör Folkräknaren. 

S'GNAI.GENERATOR 

FRE KVENSOMRÅDEN: 

Lägel o 10-30MHz 

Läge2 ,. 3 - 11 MHz 

L I • 5. l uH 

L2 o 11 uH 

(P arallellkopplingen ger 3. 5 uH totalt) 

Cia . B. 5 -1 90 p F 

C I B . 7.5-78 pF 

BUFFERT/FÖRSTXRKARE 

Enlig! ELFA kat . nr 23 1974 -75: 

CI. besLnr 85 -5500 -5. Pris: 9: - Mått: 25x25xl3 

Lämplig skala- best . nr 85-3510-6. P ris: 14; 75 

Q. Vilken HF-trans istor som helst (småsignal). 

Flg. 4 SIgnaigenerator 3-30 MHz. 

Någon skulle kanske vilja ha med om
rådet 300 kHz - 3 MHz, eventuellt ock
så 30-300 kHz och lägre. Här finnes en 
intressant möjlighet för den, som är ex
perimentellt lagd, att efter signaigenera
torn göra en eller flera frekvensdelning
ar med 10 med hjälp av 7490(-or). 

I övrigt är inte mycket att säga om 
signalgeneratorn. I ledningen till MPF 

102 :ans drain-anslutning sätts en eller två 
ferritpärlor (bra för det högsta frekvens
ornrådet) . IN914 har till uppgift att hålla 
oscillatoramplituden någorlunda konstant. 
22pF-kondingen på förstärkarens utgång 
kopplas till räknarens ingång. 

Bengt, -FSB, har ritat schemorna med 
sedvanlig professionell elegans. 

SMSMN 
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Feed back 

RÄTTELSE TILL RPO-RX76 

Konstruktörerna till rävsaxen i nr 6/7 
1976 skr iver: Allt såg fint ut, så när som 
på en kondensator i komponentförteck
ningen, d v s den som var den verkliga 
orsaken till att vi stoppade artikeln till 
numret innan . 

C6 är parallellkopplad med C22 och 
C6 måste vara av den nya, ändrade typen 
för att mottagaren ej skall driva. Skriv 
alltså in följande : 
C1 = 22 pF, 65-6914-9 
C6 = 120 pF, Styrol 41A-120 (BHIAB) 

Men gör det genast för artikeln kanske 
läses av amatörer intill tredje och fjärde 
led. 

SM5BTX 

PS. Det har även upptäckts att krets
kortet reproducerats i fel skala. Måtten 
skall vara 53 x 65 mm för att få plats i 
lådan . Tryckomkopplaren 35-3672-7 är 
olämplig p g a stort monteringshål. Alter
nativet från Multikomponent är bra. 
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PROBLEM MED MATCHBOXEN 
SM4XL - vem annars - ifrågasätter 

om figuren på sidan 298 i OTC 6/7 1976 
ej är felvänd. -XL vill ha det så här. 

Som stöd för sin uppfattning hänvisar 
han bl. a. till OTC 2/61, 5/69, 8-9/69, 
10/72, 9/75. Är det någon som saknar 
dessa nummer så kan varken redaktö
ren eller SSA :s kansli stå till tjänst med 
dem. Red . 

L--___ 'Q 

Bal ans erad feede r 
Q,-------, 

Balun 4:1 (högimpedansen balanserad ) 

STAGLINOR 

Tidigare har i OTC nämnts om olika 
slag av linor lämpliga som antennstag. 
Det finns emellertid en lintyp som spe
ciellt avsedd för stagning av antenn
system. Den är tillverkad 'av ICI Fiber 
och kallas Parafil typ A (Det finns en 
typ B som är mjukare och mycket dy
rare.). Linan består aven kärna av te
rylen inbakad i svart alkathene. Enligt 
reklamen skall höljet tåla UV-exponering 
i 20 år utan att påverkas nämnvärt. 
Konstruktioner som stagats med linan 
har inte krävt någon omsträckning, inte 
ens efter fyra år. Linan finns i dimen
sioner med hållfasthetsvärden från 115 
kp taill 200 Mp. Prisexempel februari 
1976 : 0,82 225 kp-linan , 0,82 kr/m; 500 
kp-linan, 1 ,35 kr/ m. Priserna exkl. moms. 
Inköpsställe: AB Westermarks Elektro
verktyg , Box 244, 751 05 UPPSALA. Tel. 
018-144596. 

Tabell över några av de " klenare" li
norna: 

Brotthållfasthet 
(kp) 

115 
225 
450 
500 

1000 
2000 

Diameter 
(mm) 

3,6 
4,6 
5,6 
7,1 
8,6 

11 

Torr vikt 
(kg/100m) 

0,9 
1,2 
2,5 
3,6 
5,4 
8,6 
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CW-hörnan 
SM5TK, Kurt Franzen 
Box 13, 15013 TROSA 

SCAG/Scandinavian CW Activity Group 
hade den 29 maj årsmöte i Södra Vät
terbygdens Amatörradioklubb/SVARK 
klubbstuga på Vissmålen i Jönköping den 
29 maj. Medlemmar infann sig också från 
Norge och Danmark, LA51T, LA3UG och 
OZ80. Vidare fick SCAG under dagen 
sin femte YL-medlem SM7CRJ/Britt. Ur 
dagordningen kan nämnas att den nya 
Exekutivkommitten ser ut som följer: 
Chairman SM01X, General Manager 
SM5TK och Member SM7JP. Vår förre 
chairman SM5WI valdes till Honorary Vi
ce Chairman. I fortsättningen kommer 
SCAGs nordiska kontaktmän SCM-OH, 
-OZ, -LA, -SM och -TF att välja med
lemmar till Exekutivkommitten. Kontakt
männen väljs i resp. sektion (land) först 
med nominering och nomineras mer än 
en kandidat så blir det poströstning . 
Arsmötet 1977 blir i Stockholm/Tumba 
med Botkyrka Sändaramatörer som värd, 
1978 i Köpenhamn och 1979 i Oslo. Da
gen innan hade SCAG hyllat per tele
gram OZ2NU, vår SCM-OZ, på dennes 
70-årsdag. OZ2NU är hedersmedlem och 
Region 1/ IARU representant av EDR. 
Börge är alltså också medlem av led
ningen för SCAG , som benämnes Råd 
eller SCAG Council med en Exekutiv
kommitte för det administrativa arbetet. 

Information i övrigt kan fås av spalt
red . och medlemskap kostar 10:- per 
år, som kan insättas på SCAG post
giro 8361 33-9, adress SCAG . Den enda 
fordran är att du innehar amatörlicens 
och är telegrafintresserad. 

Telegrafiförkortningar 

Naturligtvis förutsätts att man för ef
fektiv kommunikation också känner till 
och använder vedertagna Q-förkortning
ar. Här skall påpekas att QRX bytt inne
börd: When will you call me again? -
I will call you again at . .. hours (on 

kHz) . På CW har vi redan ett vän
tetecken ~/ , som lämpligen på foni kan 
ersättas med "Vänta" . 

En trafikförkortning som också bör 
nämnas är "BK" eller "break-in" och 
" break" på foni . Jag översätter direkt 
ur ARRLs Operating Manual, som är en 
utmärkt handledning för alla sändarama
törer, som förstår engelska : " BK är en 
ofta felanvänd och överanvänd trafikför
kortning , vilket är onödigt eftersom den 
för det mesta kan ersättas med ett K. 
BK används ofta under " break-in"-QSO 
under 10-minutersintervallen då identifie
ring ej är nödvändig . T. ex. " UR RST 
488C = UR NAME? BK" För en god 
operatör är innebörden klar utan någon 
trafikförkortning alls . Bara frågetecknet 
och en paus för svaret. Om du anser 
att någon förkortning måste användas så 
är den rätta ett K. Den betyder " kom " 
eller " sätt igång" och det är exakt vad 
du önskar den andre att göra. En ännu 
sämre procedur är att inleda svars
sändningen med BK. Det är bara bort
kastad tid och betyder inget alls. Svaret 
på " UR NAME?" blir, helt enkelt 
" Georg" . "UR NAME? BK" . .. "BK 
NAME HR GEORG BK" är ett slappt 
trafiksätt. 

De trafikprocedurer som beskrivs i 
ARR L Operating Manual är ej fastställda 
men väl rekommenderade. För vår del 
är den i stort fastställda trafiktekniken 
angiven i B :90. För den detaljerade be
skrivningen av ett amatör-QSO rekom
menderas The Operating Manual , som 
kostar $2 ,50 från ARR L för " utombys". 
Eventuellt återkommer jag med över
sättningar för ett SSA ABC-inlägg . 

Frasse 

FEEDBACK 

I "ABC för SSA-medlemmar - Interna
tionella anropsserier för radio" står XJA 
- XOZ för Danmark. Skall vara XPA -
XPZ. -EWB. 
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Folke Råsvall, SMSAGM 
Svinningehöjden 
184 00 AKERSBERGA 
Tel 0364-27638 
EJ efter kl. 19 

AKTIVITETSTESTEN, JUNI 

1. SM7FJE 
2. SK7CE 
3. SK6JA/P 
4. SM6CYl/7 
5. SM5EJN 
6. SM7WT 
7. SM4AXY 
8. SMODFP 
9. SMOFFS 

10. SM4DLT/4 
II. SM5CNF 
12. SM6FYU 
13. SM5CUI 
14. SM3COL 
15. SM4FGN 
16. SM7AVJ 
17. SM6GTF 
18. SM5FND 
19. SM3AVQ 
20. SM3EUS 
21. SM3FGL 
22. SM7AAC 
23. SM6GFS 
24. SKlBQ 
25. SM6GUS 
26. SM7FMX 
27. SM3AlV 
28. SM7EWG 
29. SM7BHM 
30. SKOCS 
31. SK5AA 
32. SM7GFE 
33. SM6CTQ 
34. SM6CJJ/6 
35. SM7GWU 
36. SMOFLT 
37. SM3GHD/3M 
38. SM6GWA 
39. SM5DSV 
40. SK41 L 
41. SM3FSK/3 
42. SMOEUI 
43. SM4ANV/4 
44. SM6GKD 
45. SM5FHF 
46. SMOEJY 
47. SM3GOC 
48. SM7BHH 
49. SM3UL 
50. SM3GNH 
51. SK61 F 
52. SM3FML 
53. SMODBO 
54. SM3GXM 
55. SM7DTV 
56. SM7HBC 
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Antal OSO:n 
OTH 144 

GQ56b 137 
GP27g 148 
GR34g 106 

GQ45g 88 
lT77h 91 

GP47b 60 
HT55c 68 
IT50h 57 
JT5lf 74 

GT06a 70 
1246 57. SM5EPC 
1202 58. SM6QP 
1112 59. SK4AV 
1099 60. SM6BOO 
1079 SM7BEP 
1072 62. SM2DXH 
1059 63. SM3EWl/3 
1008 64. SM4HEJ 
968 65. SM5EPM 
953 66. SM3FlW/3P 
942 SM7EYQ 
936 68. SM6CWM 
930 69. SM6AOQ 
925 70. SM3CWE 
845 SM5AQJ/0 
833 72. SMODJW 
824 73. SK7EY/7 
791 SM4HJ 
775 SM5CFS 
755 76. SMICIO 
721 77. SM4BTF 
679 SM6GVN 
678 79. SM5FI L 
653 80. SMOFXK 
652 81. SM4DYD/4 
595 82. SM6FGQ 
592 83. SM4PG 
575 84. SMOEPO 
558 85. SM4CJY 
555 86. SM5A TG 
550 87. SM6GPV 
536 88. SM4HBG 
530 89. SMOHDP 
519 90. SM3DAL 
498 91. SM6GRP 
493 92. SM2ElT 
481 93. SM2GMX 
469 SM6DTN 
460 95. SM3BVW-
437 96. SM5AGM 
430 97. SMIEJM 
404 98. SM4FME 
392 99. SM4GYS/4P 
357 100. SM3GKQ 
353 SM4EIM 
352 

paäng 
3275 
2822 
2184 
1780 
1745 
1744 
1515 
1447 
1398 
1363 

351 
342 
325 
314 
314 
305 
304 
288 
275 
272 
272 
263 
260 
249 
249 
238 
226 
226 
226 
218 
215 
215 
203 
199 
196 
191 
183 
171 
160 
145 
125 
120 
114 
1I0 
lOB 
103 
94 
94 
73 
69 
64 
59 
53 
50 
50 

AKTIVITETSTESTEN går törsta tisda
gen varje månad kl. 19-24 SNT på 
144 MHz och törsta torsdagen kl. 19-
23 SNT på 432 och 1296 MHz. Regler 
i OTC nr 12 1975. 

Plats 102-105 : SM3GGN/3M, SK2HG, SM4DHB, 
SM6FBQ/6. 

Kammentarer 
SK6JAJP: 60 watt out, 14 el KLM 228 meter 

ö.h., opr. SM6CKU, SM6DHU och SM6FYJ. 
SM5EJN : Hyfsade conds och aktivitet. Hur vore 

det att lyssna på frekvensen före ett CQ? Det 
böriar bli trångt runt 144.050. Aterigen pse spread 
out. 

SM3COL : Trevlig test! Varför onvönde inte fler 
möjligheten att köra aurora . . Hörde bara LAIK 
och SM2DXH Igång. Har varit en Aurorosnutt i 
vClrje test sen mors. Völ mött, öven SM4·or, i 
nasfa test. 

SM7AAC : Bevare mig völ för kompisar, dörr
knackare o. telefonsamtal nör det ör test o. fina 
conds till på köpet. Vad gör man? Flyttar till 
hemHg ort? 

SM7EWG: Bra cands mot SM3, basta QRB 
SM3AlV 586 km. Rlg HWIOI + transv + 
QQE06/40 + 4 x 9 el. yogi. 

SM6CTO: Körde QRP 4 W och 10 el beam. 
SMSOSV: Det ör för trångt vid 300 på testerna. 

Ska vi försöka att sprida på oss. Det ör gott om 
plats mellan 144.150-144.500. Vi hittar varand ra 
mycket böttre. CW operejter var SM5FAV, Helge. 

SM4ANV/4 : Nytt poäng- och QSO-rekord. Körde 
II stycken rutor vilket jag inte ör direkt van 
Vid. Skat med så många SM3'or aktiva. Aktivi
teten från ruta HU tyx vara dålig under tester. 
HI. 

SM60P : Conds böttre ön normalt mot Ol och 
LA . Ny ruta FU, LA3BQ i Hamar. 

SM3CWE: La av kl 21 snt. Fanns inga att kära. 
Måste lyssna efter HK0AA på Serrana Bank på 
20 också. 

SM6GPV : Lömplig litteratur, Under tes!: "In-
ferno" av Dante. Mellan tester, "Robinson 
Crusoe" av Defoe. 

SM6GRP : 6BLL och 6GRP skötte spakarna. Vi ro
pade mot SM4 hela tiden men ej ngt QSO I 
Ryck upp erlll 

SM6F80/6 : Xcuse vy bad modulation, men IW 
slutsteget 12 N 3866 I gick visst i kloss CI An!: 
Div trådar I 

I. SK6AB 
2. SK6JA/P 
3. SMIBSA 
4. SM6FHl 
5. SMODFP 
6. SM5CNF 
7. SM6FYU 
8. SM4DHN 
9. SM6ESG 

10. SM6GLL 

Antal OSO:n 
OTH 432 1296 
FR30c 25 

GR34g 20 
JR22e 15 

G Q02c 17 
1T50h 19 
HS49f 15 

GQ03e 17 
GU79d 9 
GR72h 14 
GR42c 12 

poäng 
511 
40B 
393 
305 
289 
252 
244 
210 
198 
196 



12. SM5EVK 
13. SM7CFE 
14. SM7AVJ 
IS. SM5CCY 
16 SMOEJY 
17. SM5ZY 
18. SK3AH 

184 
176 
136 
110 
92 
72 
71 

19. SMOCPA 
20. SM5FHF 
21. SM4PG 
22. SM5FND 
23. SM2DXH 

SM3AZV 
SM6FBQ/6 
SM6GUS 

QRV på 1296 MHz, SM5CNF, SM5CCY 
Kommentarer 

66 
50 
40 
35 
5 
5 
5 
5 

SK6JA/P, 40 watt out, ont. 16 el. KLM, apr. 
SM6CKU, SM6DHU och SM6FY J 

SM6FHZ, Angående aktivitet på UHF så hor 
jag för mig att det fanns en aktivitetstimma 
varje söndag kl 11-12 snt, det vore kul am lite 
folk var på då. 

SM4DHN, Mystiska cands. Bösta QSO SMI BSA . 
Ny ruta Itnx). Ar QRV på 23 cm portabelt, 13 cm 
kommer oxa. Rig TS 700 + pre.amp MRF901 + 
ca 100 mW power ut ISSBI, ont 3m porobol Ica 
28 dB, ej klor nul, QRO oxa, sked? 

SM6ESG, Körde olla som hördes, trots att min 
ssb-mix. pajat. Det går tydligen att köra med 
CW es FM också! 

SM5BUZ/5: Rig 48 el collineor, 10 W ut. Hur 
skulle det vara med någon timme kortare testtid? 
Det vor li te långtråkigt med så glesa QSO Ica 
3/h jörnfört med ca 13/h på 144 MHz)! 

SM7CFE, Hör dåligt, önskas tips på könsligt 
HF steg. 

SM5ZY, Med nöd och nöppe klarade jag den 
hör gången vönnen -BSA. OH0AZZ var en glad 
överraskning. Men varför var SM0 så dåligt 
representerat i den hör omgången? Och varför 
hörs inga andra ön uppsalabor i nedre delen 
av bandet annat ön under tester? Vi passar 
nöston varje kväll omkring kl 2300 SNT i om
rådet 432.0-4325 MHz på CW, SSB och FM , 
Völkomno! 

SM6FBQ/6 , Jag kommer aldrig att få råd att 
använda en så dyr VFO IHP5164B). 

AKTIVITETSTESTEN. JULI 

l. SK6JA 
2. SM6HYG 
3. SM6CYZ/7 
4. SM6DXX 
5. SM6GFS 
6. SM6GRP/P 
7. SM6FYU 
8. SM7WT 
9. SM6GXV 

lO. SM6GUS 

Il. SM5EJN 
12. SM4DLT/4 
13 SM6CET 
14. SMODFP 
15. SMOFFS 
16. SM5CNP 
17. SM6FBQ 
18. SM3COL 
19. SM7AVJ 
20. SM5CUI 
21. SK7BQ 
22. SM4AXY 
23. SM3FG L/3 
24. SM6AOQ 
25. SM7ETI 
26. SM6QP 
27. SM6HOU/6M 
28. SM4VA 
29. SM7FMX 
30. SM5FND 
31. SMOFZH 
32. SM3DCX 

1720 
1630 
1517 
1510 
1404 
1382 
1324 
1196 
1043 
1013 
995 
986 
948 
932 
924 
907 
Q()5 
891 
827 
817 
790 
770 

Antal QSO,n 
QTH 144 

GR41b 117 
FS58f 64 

GQ45g 107 
GQ24c 92 
GRllj 69 
GR21h 59 

GQ03e 66 
GP47b 70 
FR50e 60 

GRllg 60 

51. SK5JP 
52. SM3UL 
53. SM3AKW 
54. SM3GHD/3M 
55. SM7DTV 
56. SMlHBC 
57. SM4EIM 
58. SM4ANV/4 
59. SK7EY/7P 
60. SM5EPC 
61. SM5DSV 
62. SMOFXK 
63. SM3GNH 
64. SM5AGM 
65. SK5AA 
66. SM7FDY/7P 
67. SM4DYD/4 
68. SM4HEJ 
69. SM6CQV 
70. SM5EPM 
71. SM3GOC 
72. SM2DXH 

poäng 
6652 
5432 
4677 
4503 
3630 
3541 
2481 
2325 
2006 
1971 

502 
499 
481 
476 
463 
458 
440 
433 
409 
403 
396 
380 
367 
360 
331 
328 
314 
309 
296 
292 
287 
285 

33. SM5FHF 763 73. SM4HJ 275 
34. SM7EYQ 730 74. SM4FME 267 
35. SM3AZV 679 75. SM4BTF 252 
36. SL6FRO 647 76. SM4PG 200 
37. SM7BYU 636 77. SM4GNS 158 
38. SK41L 628 78 . SM6GTF/7 157 
39. SM7BHM 622 79. SM5FAV 138 
40. SM4FGN/4 620 80. SM3GBA 112 
41. SM4ATA/4 606 81 SM4HBG/3P 98 
42. SM40J/4M 599 SM7 AAC 98 
43. SKl BL/l 595 83. SMlHDP/6 90 
44. SM3GSM 594 84. SM4F JB 84 
45. SM7BEP/7P 588 85. SM4A YH/4 78 
46. SMOGCW/O 583 86. SM4ABS/4P 75 
47. SM5DYC 557 87. SM4DOG 74 
48. SK3XA 544 88. SM2EZT 49 
49. SM7GWU 543 89. SMIEJM/l 43 
50. SMOBYC 536 90. SM3GGM/3M 5 

Kommentarer 
SM6HYG, Oj vilken test fär en som inte 

brukar komma löng re än till ruta Gästa Pet
ter. Kondsen mot UK kom som på bestöllning 
kl 1900 här på vöstkusten och varade loppet 
ut. 

SM6GXV, URK, min sista test på 2m. SK6JA 
hor lovat att bli QRV m. 8877 next time, avstånd 
dit mycket mindre än 1 mil , snyft! 

SM5EJN, Underliga cands med mycket QSB! 
Trots del, 3 UR, 1 OHI, 2 OH2, 2 OH3, 3 OZ, 
2 LA. Kul med häg SSB aktivitet i SM3 och SM4. 
Tnx -IEJM fär JQ-ruton. QRV fär SM2 i testernas 
början 144.070. 

SM6FBQ, Tyvörr slapp jag inte höra nör kil
larna på Västkusten körde sina G-stationer. F. ö. 
tyx det vara lättare att få pile-up från SM3 
än från SM0! 

SM3COl, Summa 48 kontakter igen, Ska det 
vara så svårt ott få ihop 50 qso'n. Pse sm4cak, 
sm40xy och sm4cjy beamo mat narr ibland. Hörde 
er flera ggr under kvällen men t j qso. Hörde 
sm70ed under en kvart men svårt att få qso 
med pile-up från sthlm. Vor vor allo sm2-or? 

SKlBO, Trevligt att få köra några skattar i 
testen, det blir ju inte så snålt med poöng när 
det lyckas . 

SMOFZH, Föreslår separat CW och Fani- test 
till nästa år. Se månadstest på KV. 

SM4ANV/4, Var höll olla SM5/SM0 hus??? 
SM2DXH, 432 testen, Hörde SM2A I D och 

SM3AKW med hygg liga signaler men nil QSO. 
SM6GTF/7, Det går att köra test från cam

pingplatser också. 50 W-lO el på en liten 
stång nästan under havsytan. Rotorarmen ut ge
nom bilrutan. Men när mon hör SM7,or köra 
GM då blir man grym när m"n själv inte hör 
något. 

SM4ABS/4P, Min debut i testen blygsam, myg
gen svåra ! Kommer igen var så säker. 

Antal OSO,n 
OTH 432 1296 

1. SK6AB FR30c 39 
2 SM6GLL/6M GR42c 38 
3. SK6JA/P GR34g 30 
4. SM6FYU GQ03e 35 
5. SM6GWA FS06c 12 
6. SM4DHN/4 GU79d 17 
7. SM6FHZ GQ02c 25 
8. SM6ESG GR72h 19 
9. SM7CFE HQ6Bd 17 

10. SM6GXV FR30e 19 
11. SM7AVJ 355 18. SM3.AKW 
12. SMODFP 334 19. SM6FBQ 
13 . SMOCKV 281 20. SM3AZV 
14. SM5EVK 224 21. SM4PG 
15 . SM5CPD 221 22. SM6EYK 
16. SM7BHM/7P 217 23. SM6FHI 
17 . SM1BSA 198 24. SM6GUS 

ORV på 1296 MHz, SMOCKV. 

poäng 
1640 
1292 
1267 
1174 
1111 
705 
688 
679 
498 
419 

123 
115 
98 
44 
34 
10 
5 
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Kommentarer 
SK6AB: Sista timmen räddade testen med 8 G 

a 3 GM, bästa DX G3BHW 976 km. Testen gav 
oxo tv6 nya rutor, HP och YQ, nr 80 och 81. 

SM6FYU : FB conds säder och väste r. Kunde ej 
hära n6gon SM4 trots att stn 60 km norrut gav 
59. 20.56 GMT kärdes färsta G :stn. Ur loggen 
1 GM, 6 G, 1 DM, 5 DC, 10 Ol, 1 SM5, 7 SM6, 
4 SM7. Best QRB 950 km. 

SM6GWA : Min första UHF-test, OCH VI LKEN 
TEST. En inklämd antenn, 16 el KLM, ganska bra 
skärmad mot SV, men vad hjälper det när kon
ditionerna ör som dam ör. Nösta test kanske 
man t. a. m. kan f6 en SM i loggen, inte bara 
G-stn och PA0:or. 

SM4DHN/4 : Overlag bra conds. Kl 22.45 gick 
första G igenom, G3DY, G8BFX, G3HW 122.581 
och G4BEL (23.10). 

SM6FHZ: Fina conds hela testen med öppning 
mot G sista timmen men sv6rt att göra sig göl
lande med FM och CW. De flesta "over there" 
verkar kära SSB. Mellan 432,180 och 432,220 löt 
bandet som 20 m, QM till tusen. Vill gärna 
ha sked med stn upp6t landet p6 CW för att ut
nyttja morgon conds . 

SM6ESG : 8 W ut och samma d6liga QTH, 
varken 5CCY eller 7CFE svarade trots idoga 
anrop ... Velr QRV p6 1296 men ingen att köra 
med, forran efter testen d6 jag körde G4BEL es 
G4BYV. Bra conds. 

SMODFP: Testen bjäd p6 tv6 nya rutor IX 
och GQ, som kördes med reducerad pwr' 4W 
ut p. g . a. TX fel. Körde alla som härdes, 11 
rutor. 

SMSEVK : QL-Test . Fina cands o bra aktivitet 
gav SM1, 4, 5, 6 o OH0. 

SMSCPD : Rapade -3AKW i ca 1/2 timma men 
tyvörr nil QSO. 

SM1BSA: Hörde -3AKW 339, -CCY:s förslag om 
aktivitet p6 torsdagarna ör bra. 

RYSKA QTH-RUTOR, DEL 1 
KO : Mycket sv6r. RQ2GCR/RA2 besökte rutan 

1970 och sedan dess har UA2AI kärts vid ett till
fölle 1974. Saknas hos nästan alla. 

KP: Ganska vanlig. UP2PCO och UP2PCU ofta 
ig6ng. 

KQ: Ock 56 ga nska vanlig. UQ2GFC, RQ2GCL 
RQ2GES m fl. ' 

KR : Inte kärd av n6gonl Uppenbarligen har 
det aldrig färekommit n6gon tv6metersaktivitet 
fr6n rutan. 

KS: UR2HD gjorde en expedition vid m6nads-
skiftet juni-juli 1975. Mycket sv6r. 

LI: UT5DL mycket aktiv p6 meteorscotter. 
LJ-LN : Redovisas senare under Polen. 
LO: Ganska sv6r. UP2PU ig6ng emellan6t. 

Även UK2PAO och RQ2GCR/RA2 redovisade. 
LP: Ganska vanlig. UP2BBC, UP2CH, UP2GC 

m fl. .. 
LQ: Ocks6 ganska vanlig. UP2BBl, UP2BAR m fl. 
LR: Ganska sv6r. UQ2GCG var ig6ng 1973 men 

förefaller ha lagt av. 
LS : Mycket vanlig. UR2HD, UR2NW efter 1974, 

UR21U m fl. 
LT : Ganska sv6r. UR2NW före 1974, numera 

UR2QY. 
MJ: RB5WAA körd p6 tropo 1972 och 1975. 
MK: UB5PM (1975) och UB5WAM (1972) redo

visade p6 tropo. 
ML-MN: Ej redovisade. 
MO : Mycket $v6r. UP20N, UP2A Y, UP2ABA och 

UP2BA finns redovisade, men ej efter 1972. 
MP : Ei redovisad. 
MQ: Ganska vanlig. UQ2IF, UQ2LL, UQ2AO 

före 1973 RQ2GAW m fl. 
MR: Ock 56 ganska vanlig. UQ2AP, UQ20W, 

UQ2LL efter 1973 m fl. 
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MS: Mycket vanlig. UR2CO, RR2TDL, UR2RDR 
m fl. 

MT: Ocks6 mycket vanlig. UR2Dl, UR2AO, 
UR2LV m fl. 

TOPPLISTAN 
Listan haltar för närvarande en smula 

eftersom varken SM7AED:s, SM7FJE:s, 
SM5BSZ:s eller SM5LE:s uppgifter är 
färska. Samtliga lär ha ett större eller 
mindre antal rutor mer än vad listan an
ger. 

Under perioden april-juni har det va
rit fina tropokonditioner över Nordsjön i 
slutet av juni, ett bra norrsken den 2 maj. 
några smärre meteorskurar och spora
diskt E i slutet av maj och vjd månads
skiftet juni-juli. Antalet nya rutor torde 
vara tämligen normalt för en tremåna
dersperiod. SM7WT har kommit upp på 
andra plats med följande nya rutor: YS, 
ZP, ER, EU, EV och JS på tropo, GY 
och KZ på meteor samt EZ, GY, HV, 
MC och ND på sporadiskt E. SK6AB har 
kört följande : AN och EW på tropo samt 
GI, GF och GY på meteor. 

Vi bör lägga märke till SM6FBO:s fina 
auroraavstånd på 1830 km, det är UA3TCF 
(W014a) som svarar för detta. För övrigt 
är det mest i sporadiskt E-spalten som 
det blivit nya avstånd. 

På 432 har SK6AB svarat för en mycket 
fin ökning, hela 16 nya rutor! Det är 
tropokonditionerna i slutet av juni samt 
viss månaktivitet som gett resultat. 85 
rutor bör ge andraplatsen i europaiistan. 
Även på högre frekvenser har det hänt 
en del. På 1296 MHz sätter vi en gräns 
vid 10 deltagare och på 2304 och uppåt 
vid 5 deltagare. För att undvika delade 
platser låter vi i fortsättningen längsta 
OSO avgöra vid samma ruttal. Skulle även 
dessa vara lika tillgrips lottning. 

Det var länge sedan vi hade någon 
översikt över listans utseende i andra 
länder, men även dessa besväras av att 
många noteringar inte är färska och där
för skiljer sig från europalistan iDubus, 
Danmark : 1) OZ60L 203 (212 iDubus), 
2) OZlOF 183, 3) OZ8SL 182, 4) OZ9PZ 
133 och 5) OZ9SW 108. Finland: 1) 
OHONC 116, 2) OHOAA och OH1ZP 101, 
4) OH2AXZ 100 och 5) OH2BEW 96_ Sov
jetunionen : 1) UB5WN 134 (136 iDubus), 
2) UR2CO och UR2DZ 115 (UA1MC 128 
iDubus), 4) UR2HD och UR2NW 111. Nå
gon norsk lista har ännu ej startats vad 
jag vet. Europalistan i Dubus ser ut så 
här: 1) SM7AED 235, 2) SM7FJE 222, 
3) DL7QY 217, 4) DKl KO 212 och 5) 
OZ60L 212. 



TOPPLISTAN 
Läget den 6 juli 1976 

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

1. SM7AED IGQI 235 152 153 
2. SM7WT IGPI 223 159 168 
3. SM7FJE IGQI 217 152 151 

176 
218 
176 

4. SM5BSZ (JT) 210 183 172 
5. SK6AB IFRI 204 146 158 

216 
163 
216 
189 
219 
219 

208 787 
169 

6. SM5lE IHi 178 144 147 
7. SM4AXY IHTI 175 171 176 
8. SM4ARQ IHT) 168 174 159 

167 196 
194 193 

9. SM5AGM IHi 154 193 174 197 
10. SM6CKU IGRI 152 153 156 147 
11. SMODFP liT) 149 183 159 175 
12. SMOFFS IHi 148 182 158 172 

SM5CNF IHSI 148 166 173 
14. SM5CUI IITI 147 159 185 179 
15. SM5EJN liT) 146 177 163 173 
16. SMODRV/5 IHRI 144 133 95 181 
17. SMODRV liT) 143 182 140 153 207 
18. SM4COK IHT) 141 144 137 116 194 
19 . SM5FND IHT) 140 145 159 188 
20. SM5CPD lIT) 132 182 121 130 196 

SM6CYZ/7 IGQ) 132 112 120 159 
22. SMOAGP liT) 128 182 171 
23. SM6FBQ IGS) 126 120 183 161 
24. SM5AII IlS) 125 139 145 189 
25. SM3BIU IHX) 120 79 134 192 
26. SM4DHN IGU) 119 139 130 177 
27. SM5DWF IHi 118 113 154 189 
28. OHONC IJU) 116 152 92 
29. SM5BKA lIT) 111 171 108 
30. SMOFOB IHi 109 183 146 74 
31. SM4FVD IGU) 107 144 135 194 
32. SM5CJF liT) 104 137 118 

SM7BEP IHR) 104 156 94 
34. SM6PF IGS) 103 117 120 
35. SM7BYU IGP) 102 135 99 225 
36. OHOAA IJU) 101 153 89 

SM2CKR IKX) 101 156 119 195 
38. SM6GDA IGR) 100 150 62 166 
39. SM5FRH IHT) 99 75 117 
40. SMODME liT) 94 130 120 
41. SM7AGP IGP) 86 110 112 

147 196 
97 

42. SM5CFS IJT) 85 138 129 
43. SM2DXH IKX) 84 148 133 

SM4PG IHT) 84 129 97 
45. SM4CMG IHT) 82 128 139 
46. SM4EB I IGT) 78 94 117 146 
47.0HONI IJU) 75 111 116 
48. SM6FYU IGQ) 74 140 74 208 
49. SM1EJM (JR) 72 100 85 
50. SK6AB/7 IGP) 71 104 

844 

432 MHz Antal 
rutor 

,. SK6AB IFRI 85 
2. SM7BAE IGPI 68 
3. SM5lE IHi 58 
4. SM6FHZ IGQI 43 
5. SMODFP IITI 40 
6. SM6CKU IGRI 34 
7. SM6FYU IGQI 32 
8. SM5AII IISI 30 

SM5DSN liT) 30 
10. SM4DHN IGUI 25 
11 . SM6PF IGSI 23 
12. SM4AXY IHTI 21 

SM6FBQ IGSI 21 
14. SMOAGP IITI 20 

SM5CCY IHS) 20 
16. OHOAZZ (JUl 18 
17. SMOFOB IHi 15 
18. SM5DJH IHSI 14 

SM7AED IGQI 14 
20. SMOCPA IITI 12 

SM4CMG IHTI 12 
SM5BSZ IHi 12 

1296 MHz Antal 
rutor 

,. SM6ESG IGRI 7 
2. SM5CCY IHSI 4 

SM5DJH IHSI 4 
4. SK6AB IFRI 2 

SMOAGP liT) 2 
SM4DHN IGUI 2 
SM5lE (JTI 2 

8. SMOFOB IHi 1 
SM5AII IISI 1 
SM5CNF IHSI 1 
SM6FBQ/6M IFRI 1 

2304 MHz Antol 
rutor 
3 
3 

Längsta QSO (mMill 
T A M II 

129 67 842 
122 85 
139 71 
100 
138 35 
117 56 
110 
81 55 

147 
124 35 
122 
125 
115 
62 

137 
107 
80 
44 
98 
40 
60 
95 38 

Län"ta 

98 
110 

18 
1 
l 
l 
1 
2 
1 
4 
l 

644 

844 

QSO ~~il) 

Läng.;ta QSO ~il) 

8 
8 

1. SMSCCY IHSI 
SMSDJH IHSI 

5760 MHz Antal Längsta QSO (mil) 
rutar T MB 

10368 MHz Antol 

, . SM4ETO/6 IFRI 
SM5CCY IHSI 
SM5DJH IHSI 
SM6AYS IFR) 

rutor 
Längsta QSO (mil) 

T MB 
l 
1 
l 
l 

The obove chorts show the number of QTH locotor squores Imoin squoresl worked by 
different stations on different bands. They olso show the best DX in units of 10 km for 
different modes of wove propagation e.g. 152 means 1520 km. All distances are camputed. 
For wo ve propagation the following abbreviations are used, T = tropo, A = aurora, M = 
meteor, E = sporadic-E and MB = moonba unce. They are published every third month in 
QTC, the Swedish emateur radio magazine. 

Frågan om utländska deltagare i den 
svenska listan har gett tre kommentarer, 
en från SM2 och två från SM4. Två av 
dessa anser att listan bör göras till en 
rent svensk lista medan den tredje an
ser att listan i varje fall borde publice
ra deltagare från OHO. Finlands VHF-

manager OH2BEW kommer att tillskrivas 
för yttrande innan några ändringar vid
tas. Finns det fler som har synpunkter är 
dessa välkomna. Nästa lista skall gälla 
situationen den 7 oktober kl. 2400 SNT. 
Sänd in bidragen så fort som möjligt 
därefter, dock senast den 11 oktober. 
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SPORADISKT E 
Under 60-talet och första tredjedelen 

av 70-talet var notiser om sporadiskt E 
på två meter något ganska sällsynt och 
det ansågs allmänt att man måste ha 
mycket stor tur för att få vara med om 
en öppning. Sedan 1974 har dock varje 
år öppningar rapporterats under ett dus
sintal dagar vilket gör att detta med 
sporadiskt E på 144 uppenbarligen be
höver en smärre omvärdering. Även om 
mycket talar för att det eventuellt råder 
en omvänd korrelation till solfläckscykeln 
(alltså att det skulle vara vanligare med 
sporadiskt E under solfläcksminimum än 
under maximum) torde den rimligaste för
klaringen vara den påtagl igt större akti
viteten och passningen av banden, både 
två meter och TV- och FM-banden. 

När detta skrivs den 23 juli finns föl
jande att rapportera om sporadiska E:n 
på 144 under 1976, där framställningen 
tyvärr hämmas av att åtskilliga OSO:n 
körts som inte rapporterats. 

Beträffande utländska rapporter får vi 
återkomma senare. 

22 maj 
Öppet SM7 - LZ 14.00-14.30 GMT 

med svaga signaler. SM7AED och SM7WT 
igång. 
26 maj 

En hygglig öppning mot LZ från södra 
och mellersta Sverige ung. 15.15-16.15 
GMT. Med på öppningen var (åtminsto
ne) SMOEJY, SM1 BSA, SM4ARO, SM4AXY, 
SM5AGM, SM7BAE och SM7WT. Från oss 
här på Östkusten gick det endast att 
köra västra Bulgarien och från SM7 gick 
endast östra Bulgarien in. Ett vackert 
kryss på kartan över södra Polen. 

13 juni 
SM7WT (GP47b) hörde UA3TCF (W014a) 

ropa ett maraton-CO 10.15 GMT. RST 569. 

28 juni 
En fin öppning SM7 och SM6 till Malta 

och Syditalien ung. 18.15-19.00 GMT. 
SM7WT (GP47b) OSO:ade ISOPUD (EZ66a) 
579/54 18.15 GMT, 9H1CD (HV03e) 54/53 
18.40 GMT, IT9TAI (GY66c) 59/59 18.50 
GMT. SM6FYU (G003e) körde också 
IT9TAI (GY66c) med 59/ 59. SM6GFS 
(GR11j) fick också OSO med IT9TAI 
(GY66c) , tid 18.47 GMT och rapport 59. 

29 juni 
Klockan 07.40 GMT blev SM7WT 

(GP47b) uppropad av 9H1BT (HV03f?) 
som var 579 men som sedan försvann 
i OSB. 
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1 juli 
Den 1 juli var det äntligen dags för 

en sporadiskt E-öppning mot UB5. Föl
jande arbetades och hördes : 
GMT 
16.39 SM5AGM (JT42j) hörde RB50DB 

ropa SM3GOM (borde ha varit 
SM3GSM?) med 57 på AM på 
144,025. 

16.40 SM3GSM (IV42b) hörde en oiden
tifierad rysktalande station på ca 
144,230. 

16.45 SM3GSM (IV42b) körde RB50DB 
(RH76f) 56/59. 

16.47 SM5AGM (JT42j) arbetade UY5RG 
(RI48a) med 569/ 599 på 144,030. 

16.57 SM4COK (HT56c) OSO:ade UY5RG 
(RI48a) 559/559. 

16.58 SM4AXY (HT55c) körde UY5CM 
(SH55e) 559/589. 

17.01 SM4AXY (HT55c) körde UB50B 
569/599. 

17.02 SM5AGM (JT42j) hörde UK5IBZ? på 
ryska 44 (AM) på 144,080. 

Mycket glädjande var SM3GSM:s OSO 
med RB50DB. Det visar att det även kan 
löna sig att passa bandet i SM3. Tidigare 
finns för övrigt rapporter både från 
SM3AKW (IW) och SM3BIU. (HX) om spo
radiskt E (hörda stationer) så det finns 
goda chanser att det kan upprepas. 

21 juli 
Uppenbarligen årets bästa öppning. 

Ung. 16-17 GMT var det vidöppet mellan 
sydligaste SM7 och Malta och Syd italien. 
SM7WT (GP47b) rapporterar att 9H1 CD 
~HV03e) låg stadigt på 59 + 50 dB en
ligt S-metern! 11 OSO:n och 4 nya rutor. 
SM7BAE (GP26d) 'fick 10 OSO:n med ru
torna EZ, HV, HX, HA och GY. 

23 juli 
En hygglig öppning mot Frankrike 16.00 

-16.50 GMT. Av inkomna muntliga rap
porter att döma nådde öppningen i varje 
fall SM7, SM5/0, SM4 och SM1. Denna 
öppning gör verkligen skäl för beteck
ningen "sporadisk". Stationer som kom 
tillbaka på CO med 59 var fullständigt 
borta efter ett mycket kort pass med an·· 
ropssignaler och rapport. Utomordentligt 
kraftig OSB. Merparten förefaller ha hört 
fler stationer än vad det blev OSO:n. Ru
torna ZF, ZI, AE, BF, BI, DH och DI har 
rapporterats. 

Med undantag för en öppning SM7 -
LZ i mitten av augusti 1974 är denna den 
senaste öppning jag känner till. Verkligen 
glädjande att inte E-säsongen tar slut 
runt 10 juli som många hittills påstått. 



Spaltredaktör 
Kjell NerIIch, SM6CTO 
Parkvägen 9 
54600 KARLSBORG 

Månad 
Datum Tid I GMT 

Augusti 
14-15 0000-2400 
15-21 0000-2400 

21 0000-0800 
21 1600-2400 
22 0800-1600 
25 1815-1930 

28-29 1000-1600 
29 0700-1100 
29 1600-1700 

September 
2 1800-2200 

4- 5 1600-1600 
4 1500-2200 

4- 5 1700-1700 
5 1600-1700 
5 0000-2400 
5 0700-1400 
7 1800-2300 

11-12 0000-2400 
11 1300-1600 
12 0800-1100 

18-19 1500-1800 
25-26 1500-1800 

29 1815-1930 

Oktober 
2- 4 0200-0200 

27 1815-1930 

November 
13-14 0000-2400 

24 1815-1930 

TESTER 
och 

IPLOM 
Testledare 
Jan Hallenberg, SM00JZ 
Sleipnersgatan 64, 7 tr 
19500 MÄRSTA Tel. 0760-17937 

TESTRUTAN 
Trafik- Senaste 

Test sätt regler OSO med 

WAEDX Contest CW 1976:8 Non Eu 
Tops 30 Contest CW 1976:8 Tops/WW 
SARTG WW 1976 RTTY 1976:617 WW 
SARTG WW 1976 RTTY 1976 :617 WW 
SARTG WW 1976 RTTY 1976:617 WW 
SARTG Månadstest RTTY 1974:2 WW 
All Asia DX Con test CW 1976:8 Asien 
Portabeltest 2 CW/SSB 1976:4 SM 
Månadstest nr 6 CW 1976:1 SM 

Aktivitetstesten U H F Alla 1975 :12 WW 
Region 1 VHF Alla 1976:8 WW 
Albatross Contest del 1 SSTV oJ WW 
NFD SSB WW 
Månadstest nr 7 SSB 1976:1 SM 
LZ DX Contest CW/SSB 1974:8 WW 
Albatross Contest del 2 SSTV oJ WW 
Aktivitetstesten VH F Alla 1975:12 WW 
WAE DX Contest SSB 1976:8 Non Eu 
Korta Tyska Testen VHF RTTY 1975:12 WW 
Korta Tyska Testen HF RTTY 1975 :12 WW 
SAC CW 1976:8 Non Scand 
SAC SSB 1976:8 Non Scand 
SARTG Månadstest RTTY 1974:2 WW 

SARTG "Olympics 21" RTTY 1976:9 WW 
SARTG månadstest RTTY 1974:2 WW 

Tyska långa testen RTTY kommer WW 
SARTG månadstest RTTY 1974:2 WW 

oJ Fullständiga regler kan erhållas från SM5EIT. Adress se RTTY-spalten . 
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WAE DX-Contest 1976 

DARC Inbjuder härmed alla intresse
rade att deltaga i WAE DX Contest 1976. 

Datum: CW 14-15 augusti 0000 GMT 
- 2400 GMT. FONI 11-12 september 
0000 GMT - 2400 GMT. 

Band: 3,5 - 28 MHz. 
Klasser: Endast alla band a) single op. 

b) multi op/single transmitter. 
Viloperiod: I single op-klassen måste 

en viloperiod på 12 timmar tas ut, den 
får göras i en eller högst tre omgångar. 

Tävlingsmeddelande: RS(T) + asa 
nummer med början vid 001. 

Poäng: Som test aso räknas endast 
mellan EU och NON EU-station. Varje 
aso ger 1 poäng (Även på 3,5 MHz 
OBS!). Varje station får köras endast en 
gång per band. Varje konfirmerat aTC 
ger en poäng (givet eller mottaget). 

Multipliers: En multipel för varje kon
taktat land enl ARRL Countries List 
(OXCC) och varje distrikt i följande län
der: JA PY UA9/ 0 VE VO VK W/K ZL 
ZS. Multipeln får multipliceras med (n 
Fyra på 3,5 MHz, tre på 7 MHz och två 
på 14, 21, 28 MHz. 

Slutpoäng: Summan av multiplarna från 
alla band multipliceras med summan av 
aso poäng plus summan av aTC-poäng. 

OTC-trafik: Ett aTC är en rapport av 
ett tidigare konfirmerat aso och får bara 
sändas från en NON-E U station till en 
EU station. Ett aTC innehåller tid sta
tion och stationens aSO-nummer (RCVD) 
t. ex. 1300 SK0SSA 123. Ett aso får 
bara rapporteras en gång, och inte till
baka till den station aso:t gäller. Max 
10 aTC till en station per band får sän
das. 
Loggar: Använd separata loggblad för 
varje band och trafiksätt. Adressen är 
WAEDC-Committee , 0-895 Kaufbeuren, PO 
Box 262 Germany. 

SM6CTO • 

VI PRESENTERAR 

Längre fram i höst kommer vi att 
presentera 2 stycken CW Fantomer. 
Båda heter Lasse, och båda har call 
som börjar på G, och båda kan vinna 
SAC Testens CW del. 

SSA PORTABELTEST 2 1976 

I aTC nr 4 1976 återfinner du full
ständiga regler, vi påminner om den för
längda tiden till 4 timmar, nya frekvens
band, trafiksätt samt nya effektmultip
lar. 
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MANADSTESTERNA NR 6 - 10 

Som förut gäller regler i aTC nr 1 :76, 
och som master fungerar SM2EKM JAN
ne. 

Frekvenser: 3550--3580 
3700--3740 

Tider: Söndag e.m. Kl 17 - 18 SNT. 
Loggar: Till SM0DJZ, Box 3036, 19503 

Märsta. 

Nr 6 
Nr 7 
Nr 8 
Nr 9 
Nr 10 

CW SSB 

29/8 
12/9 
24/ 10 
21 / 11 
19/12 

1/8 
5/9 

10/10 
7/11 

12/12 

ALL AS IAN DX CONTEST 1976 

Tider: 28 augusti 1000 GMT 30 
augusti 1600 GMT, 1976. 

Band: 3,5 - 28 MHz end. CW. 
Klasser: a) Single-op/single-band. b) 

single-op/multi-band. c) Multi-op/multi-
band/single transmitter. Klubbstationer 
kan endast deltaga i den sistnämnda 
klassen . 

Testanrop: Asiater kallar ca TEST, 
icke asiater kallar ca AA. 

Testmeddelande: För OM:s fem siffror, 
RST + två siffror som anger operatö
rens ålder. För YL:s RST + 00 (noll 
noll) . 
Poäng: Varje aso med asiatisk station 
ger 1 poäng. Varje stn får kontaktas en 
gång per band. 

Multipliers: Varje kontaktat prefix i 
Asien ger 1 multipel per band (en!. WPX
reglernas definition på prefix) . 

Slutpoäng: aSO-poäng x multipeln. 
Loggar: Alla tider i GMT. Fyll i prefix 

och land endst första gången det kon
taktats. Använd ett sammanställningsblad 
med de vanliga uppgifterna. 

Deadline: Loggarna skall vara JARL. 
Contest Committe, PO Box 371, TOKYO 
Central, JAPAN tillhanda senast den 30 
november 1976. 

Diplom: Diplom till bäste i varje land, 
samt ytterligare diplom till de länder som 
har många deltagare. 

SM0DJZ • 

I OTC n1 9 skall vi försöka samman
ställa alla portabelbilder, del 1 slog ju 
alla rekord . Hoppas 2:an också faller 
i smaken, och att ännu fler möter upp. 

SM6CTO 



REGLER 
SAC-Scandinavian Activity Contest 1976 

Tider: CW : lördagen 18 sept kl 1500 
GMT-söndagen 19 sept kl 1800 GMT. 

FONI : lördagen 25 sept kl 1500 GMT
söndagen 26 sept kl 1800 GMT. 

Testanrop: Skandinaviska stationer kal
lar " Ca TEST" på CW och "Ca CON
TEST" på FONI. Icke-skand. kallar "Ca 
SAC resp SCANDINAVIA". 

Band: 3,5 till 28 MHz. 
Testmeddelande: RS(T) + 3-siffrigt löp

nummer med början vid 001. 
Klasser: a) Single operatörer, b) Multi 

operator/ Single transmitter, c) Multi ope
rator/Multi transmitter. Klubbstationer räk
nas till multiklassen även om de opererar 
med bara en operatör. Stationer i MUlti / 
multi-klassen skall använda separata löp
nummerserier för varje band. Endast 
multiband räknas. 

Poäng: 3 poäng för varje OSO med 
utomeuropeiska stationer och 2 poäng för 
aso med europeiska stationer. Under 
SAC räknas följande "prefix" till Skandi
navien även om de geografiskt sett inte 
räknas dit : JW-JX-LA-OH-OH0-0J0 
-OX-OY-OZ-SK/SUSM. 

En station får kontaktas endast en gång 
per band och vågtyp. 

Multiplier: En multipel erhålles för var
je kontaktat land per band. 

Slutpoäng: Summan av alla OSO-poäng 
multipliceras med antalet multiplar. (Se 
ex. på loggsida i häftet ABC för SSA
medlemmar.) 

Diplom: Minst sex av de bästa deltagar
na i varje skandinaviskt land kommer att 
erhålla diplom. 

Landskamp: Poängsummorna för alla 
deltagare från resp. skandinaviska länder 
sammanräknas till en landspoäng. Det 
land som därvid erhåller den högsta 
poängsumman får SCANDINAVIAN CUP 
för ett år. 

Loggar: Skall innehålla: Datum och tid 
i GMT, kontaktade stationer, Sänt och 
mottaget testmeddelande, Anteckning om 
nya Multiplar samt Poäng. Separata logg
blad skall användas för varje band. En 
sammanställning över antalOSO, Poäng, 
Multiplar samt Slutpoäng skall göras på 
särskilt blad. Loggarna skall även inne 
innehålla Call , Namn och Adress . 

OBS SEPARATA LOGGAR FÖR CW 
OCH FONI. 

Deadline: Loggarna skall vara post-

stämplade senast 15 oktober 1976 och 
sändas till SSA CONTEST MANAGER 
SM0DJZ, JAN HALLEN BERG, BOX 3036, 
195 03 MÄRSTA. 

SAC VANDRINGSPRIS 

För att stimulera till ökad och regel
bunden aktivitet bland de svenska ama
törerna i SAC-testens CW-del, samt för 
att visa segraren i single-operatorklassen 
ett ko'nkret och prydligt bevis på skick
lighet och god CW-teknik, ber under
tecknad få uppsätta ett vandringspris att 
förvaras av den årlige segraren. Den 
amatör som uppnår tre inteckningar er
håller priset för gott. 

Inteckningarna tar sin början i och 
med 1968 års SAC-test och vinnarna får 
i fortsättningen sin signal ingraverad på 
vandringspriset. Det är min önskan att 
denna kamp om vandringspriset måtte 
föras med amatörens hederskodex i åtan
ke, så att framför allt effektgränser och 
god trafiketik beaktas. 

1968 SM4CLU/Lennart Lönnqvist 

Följande amatörer har fått inteck
ningar i detta vandringspris: 
1968 SM7BKZ 1972 SM5CBN 
1969 SM4CMG 1973 SM2EKM 
1970 SM5EXE 1974 SM2EKM 
1971 SM1CNS 1975 SM5AOE 

Vem tar inteckningen 19767 777 
SM2EKM har ju redan 2 stycken så 

vem vet7 

SAC-TROFE 

SSA, Föreningens Sveriges Sändare
amatörer, är i år arrangör för SAC, skan
dinaviska aktivitetstesten, som är en 
landskamp mellan de Nordiska amatör
organisationerna. 

För att stimulera intresset att deltaga 
i denna landskamp utbjuder härmed Club 
SK5AJ en trofe att erövras av den lokala 
radioklubb i Sverige, vilkens medlemmar 
samlat ihop den största sammanlagda po
ängsumman i telegrafi- och telefonidelen 
av SAC 1976. 

Styrelsen för den klubb som önskar 
deltaga i tävlingen om trofen gör en 
sammanställning över medlemmarnas täv
lingsresultat och räknar ut totalsumman. 

Av sammanställningen skall framgå 
medlemmarnas anropssignal och indivi, 
duella slutresultat i telegrafi- respektive 
telefonidel. 

Deltagarna anger i testloggen vilken 
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klubb de tillhör. 
Bedömningsunderlag är den offfentlig~ 

gjorda resultatlistan för SAC-testen 1976. 
Sammanställningen sändes till Club 

SK5AJ, Box 46, 59101 MOTALA 1. 
Frågor besvaras av SM5CBN, Lennart 

Hillar, tel. 0142/15874. 

Rättelse till MT nr 3 CW 
P. g. a. att några stationer hade sönt sina 

laggar till fel adress men i övrigt inom rött 
tid göres föliande öndringar i resultatlistan. 

Plats 2 SM3EVR 36 QSO kl 1657 
Plats 10 SK2AT 30 QSO kl 1657 
Chedloggar tillkommer, 3DVN 3AUW. 
Ovriga stationer f lyttas dörmed ner ett resp. 

två steg i konsekvens hörmed. Tönk på att i 
fartsöttningen sönda din lagg till rött adress. 

RESULTAT MT NR 4 CW 
l. SM0GNU 32 1655 16. SM5AHD 26 58 
2. SM5CI L 30 53 SM0BYC 26 58 
3. SM0BDS 'L9 52 18. SM6GVA 26 59 
4. SM5GLA 'L9 54 19. SM0HZL 25 53 
5. SM5DMX 'L9 55 20. SM5CMP 25 55 
6. SMlCJV 'L9 59 2l. SM6EUZ 24 54 

SK7BD 'L9 59 22. SM3BNV 23 55 
8. SM3EVR 28 52 23. SM0GGF 23 56 
9. SM5BNZ 28 58 24 . SM0BSO 19 59 

la. SM5BGO 28 59 25. SM6BUV 17 53 
11. SM3DTR 27 53 26. SM7GXE 14 59 
12. SM0DJZ 27 56 27. SM5FNU Il 59 
13. SM5GFY 27 59 28 . SM0GMG 4 35 

SM4GLC 27 59 'L9. SK0EJ 2 45 
15. SM0COP 26 50 30 . SM0DXT l 54 

Checkloggar . SM7HPF 7HNF 7HMF 7FOM. 
Saknade laggar SM7ASQ 2DLZ 2BJE 3CWE 

3CXS. 
Totalt deltog minst 39 stationer . 

SM0DJI 

RESULTAT MT NR 4 SSB 
l. SM6BGG 30 1658 10. SM5CI L 23 37 
2. SM3DTR 'L9 59 Il. SM3CGE 23 56 
3. SM5FQQ 28 58 12. SM5CMP 23 58 
4. SM6GVA 27 55 SM5DSV 23 58 
5. SM5DMX 27 58 14 . SM5BMB 23 59 
6. SM6EDH 26 59 15 SM3CJA 21 54 
7. SM4BTF 25 59 16. SMIBVQ 21 57 
8. SM2EJE 24 55 17. SM7AAQ 20 52 
9. SM0DJl 24 56 18. SM7DCY 16 55 

Saknade laggar, SM6CJK 7DUZ 7AIO 7GEC 
0CXM 6CWK 0NR 4AZN/4M 6QP 2TZ 4BKD 
2CKR 2BXI 2AHJ 6FRI 5AMB 5CAR SK6DG/6M 
Totalt deltag minst 36 stationer men bara 18 
sönde in ;in tövlingslagg . SM0DJI 

SM·RESULTAT WAEDC 1975 
CW 

1. SMSDNI 51604 228 160 133 
2. SM0CCM 13640 86 69 88 
3. SM0GCO 4550 68 2 65 
4. SM7CMV 3621 35 36 51 
5. SM5BNX 3200 80 40 
6. SM0DJZ 1176 34 8 28 
7. SM5TK 784 28 28 
8. SM5CMP 578 41 34 

PHONE 
1. SM4DQE 30747 118 159 111 
2. SM2CEW 24795 175 110 87 
3. SM0ATN 4368 56 78 
4. SM5CAK 900 25 36 
5. SM6AHS 650 25 26 
6. SM5BNX 204 17 12 
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RESULTAT MT NR 5 FONI 

l. SM5FQQ 37 1656 12. SM4BTF 27 57 
2. SK0EJ 35 57 13. SM7DML 27 59 
3. SM0KV/0 34 54 SM6GVA 27 59 
4. SM0CTK 33 52 15. SM2DMU 25 53 
5. SM5BII 32 59 16. SM3HG 24 58 
6. SK5EU 31 55 17. SM7CSN 22 57 
7. SM0CXM 31 55 18. SM6EDH 22 59 
8. SM5DSF 31 57 19. SM3CJA 20 57 
9. SM5CUI 29 59 20. SM5BML 18 59 

10. SM7AIL 28 57 2l. SM7GGK 15 47 
11. SM0COD/7 28 58 22. SM5GEL 4 54 

Chdlaggar, SM4DCI SM7AAQ SM3DTR. 
Saknade eller för sent inkomna laggar, 
SM3EWB ·3FAC ·2GGF -6AYC/MM -3EVR -7AZL/M 
-6GTF -7EXA -3DIJ -5BQG ·7AWE 5BMB -5CLK 
-0TW -3FHC -5EKZ -5APM -7BXK -60H ·7EXQ 
-7ALI -4EMO SK3BG SK7IS/7. 
Totalt deltog minst 49 stationer men ett osed
vanligt dåligt svarande loggar. Hela 24 ei in-
sönda loggar.. Böttring. 

SM0DJI 

SM-RESULTAT ALL-AS IAN 1975 

FONI 
1. SM2DMU 14 105 32 3.360 

CW 
1. SM7BKH 3.5 20 9 180 
2. SM7CMV 3.5 12 6 72 
l. SM5EQW 7 9 4 36 
l. SM0AJU 14 248 50 12.400 
2. SM6CNX 14 238 46 10.948 
3. SM0BYG 14 146 36 5.256 
4. SM5BNX 14 100 31 3.100 
5. SM6CMU 14 120 15 1.800 
6. SM0CGO 14 54 21 1.134 
7. SM5CMP 14 43 16 688 
8. SM0GMG 14 32 19 608 
9. SM0DXT 14 12 6 72 

la. SM6JY 14 4 2 8 
l. SM0KV/0 21 30 16 480 
l. SM3VE M 271 55 14.905 

Checkloggar , SM5CAU , SM0GMJ 

• SM0DJI 

QSL-INFORMATlON 

A2CED vi a K=EBY KV81TU via WBNR 
CJlJA vi a HB9APJ NllTU via W1GNC 
C31JT via SM7FQX N41SQ via W41MP 
C3lJU via SM7GXE N8MI via K81DE 
C3lJX v ia DK3FE PJ8AS via W01PU 
C31KA via DK3FE TA2MM via DJ0RR 
C31LH via K6BR VRIAA via JA0CUV/l 
C5AU via G3LQP VR3AK via KH6AHl 
CE9AV via CE2MZ WU41TU via K4YFQ 
CT51TU via ISWL XJ3ZZ/l via VE3BMV 
,P2EA via ISW L YJ8KG via W6RGG 
EP2LA via WB8DKQ ZB2DN via RSGB 
EP20D via K40D ZD7HH via K2PAY 
EQ21TU via K40D ZK1DA via WA50CN 
FM7AU via 12YAE ZK1DX via ZL3DX 
FY7AK via W3HNK 5H3JR via W2SNM 
HC2TV via 10WDX 5Z4NG via DJ3NG 
IB9JN via 18JN 5Z4VF via LA4VF 
IE9CBM via 12YDX 7Jl RL via JARL 
1101TU via 10ZV 9J2GF via 9J2LK 
KC7LBH via WA70BH 9Q5SW viaJA8JN 
K4FDT via W40ZF 9Q5ZZ via DJ9RB 
KG6RI via WA7JCB 9V1SQ via VE3FFA 
KG6JAR via W5VEP 9X5PT via VE3BOl 
KG6JHB via K30ET 9X5RK via ON4ER 
KJ6DL via WB5HVY 9X5SP via DL80A 
KM6EA via 12YAE 9X5VA via W2PPG 

76061O/SM6CAK 



DIGITAL II 
FM TRANSCEIVER 

DIGITAL SYNTES MED 400 KANALER FRAN 144 -146 MHZ 

Nu är den fullvuxen! Vår scanner är klar och gör DIGITAL II till marknadens mest avancerade FM kanaltrans
ceiver. Scannern täcker 30 kanaler och fungerar på mottagning OCH sändning. Möjlighet finns också för steg
ning fram till en viss kanal och låsning. Täcker alla repeaterkanaler R0-R10 in- och utfrekvens samt alla simplex 
från 145.400 -145.600 MHz. Alla scannerfunktioner OCH repeateröppnaren styrs från en knapp på mikrofonen! 

Gen agent för Skandinavien 

BOX 442 

2'1 9 O : - inkl moms 
Med scanner 2575:- inkl moms 

Dala-Alarm ab 
19404 UPPLANDS VÄS BY Tel 0760-858 73 
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PRACTICAL DEVELOPMENTS 
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SW AN 700CX Champion Trans
eeiver. 700 watts P.E.P . input 
on the five most popular 
amateur bands. No other man
ufacturer gives you this much 
power and convenienee for 
your money. 

SWAN MB-40A/80A 
Transeeivers. Compact, 
all solid state, mono
band ers . Choose MB-
40A for 40-meters or 
MB-80A for 80-meters. 
Both provide 160 watts 
input from 12V DC source 

SS-200A 

SW AN SS-200A Transceiver . 
Fully solid-state, unique broad
band tuning on all five bands, 
and infinite VSWR proteetion. 
Maintains up to 300 'watts 
P.E.P. input on any frequency 
seleeted. 

SWAN LINEAR AMPLIFlERS. 
A Mark II 2000 watt P.E.P. full 

MB-40A 

legal input power 
unit or the 1200X 
matching Cygnet 
1200 watt P.E .P. 
input powerhouse 

MARK D 

Dala-Alarm ab 
BOX 442 19404 UPPLANDS VÄSBY TEL 0760-858 73 



All circuits are on plug-in printed 
circuit boards and an accessory like the 
noise blanker is added internally just by 
plugging in a board. For instance, a 
plug-in board lets you use the counter 
as a piece of test equ ipment for check
ing externa I frequency sources up tb 
50 MHz with 100 Hz resolution . 

The 55747 packages the ham rig in 
one compact unit of unprecedented 
flexibility. See the new look of amateur 
radio at your Swan deal er tOday. Use 
your Swan credit card. Applications at 
your dealer or write to us. 

&S..,AItI® 
~ ELECTRONICS 

Other features include: 
• vox 
• Mike gain controi 
• Automatic self adjusting AGC 
• CW drive controi 
• Internai WV-N calibration 
• 13.8 (nomina\) VOC 
• 2.7 kHz IF bandwidth 
• Only gy.W x 4"H x 10"0 
• low average 8 amp SSB transmit 

power dra in, 750 ma receive 
Accessorles 
• AM (6KHZ BWJ 
• CW AUdio filter (selectable 80 or 

100 Hz bandwidth pi ug-in board) 
• Externai Frequency Synthesizer 
• Externai crystal Oscillator 
55747, std 13.8VOC unit . . 4_995:
PSU-1 115/230VAC universal 
power supply ............. 795:-j 

Priser och specifikationer är preliminära och 
kan komma att ändras. 

Dala-Alarm ab 
BOX 442 19404 UPPLANDS VÄSBY TEL 0760-858 73 

Den nya spännande SS747 från SWAN kommer under hösten. 



432 MHI FRAN 
MICROWAVE 
MODULES 
liniär transverter bestående av konverter, sändareblandare och antennrelä, allt trimmat 
och monterat i låda med anslutningskontakter. 10 W PEP ut med 1 mW eller 500 mW 
drivning. Icke änskade signaler dämpade bättre än -65dB rel PEP ut. 
MF är 28 MHz. Helt solid state. MMT 432 
Konverter 432 MHz till 28 eller 144 MMC 432 
Tripplare från 144 till 432 MHz MMV 432 

975,- in'kl 
295,- inkl 
285,- inkl 

OBS! Alla enheter är trimmade och monterade i låda med anslutningskontakter. Vi le
vererar INTE byggsatser eller halvfärdiga enheter. Naturligtvis hela programmet från 
MICROWAVE MODULES. Datablad på begäran! 

KUNGSIMPORT 
Box 2ST 
434 00 Kungsbacka 
0300 - 443 89 

RADIO REX 
Box 584 
831 00 Oslersund 
063 - 1248 35 

RF ELECTRONICS 
Fack 
220 10 Lund 
046 - 14 20 20 
Sökr 8-11 samt elt 18 

Gen agent Data-Alarm 0760-85873 

Wattmeter 
Dubbla instrument varav det ena vi
sar effekt och det andra visar SWR. 
Fullt utslag är 10W, 100W eller 1000W. 
Storlek 160x110x115 mm. 

Typ 500 295:- inkl 

Mobile 
Välj den bästa mobilantennen tör kortvåg - välj G-WHIP! 

Tribander 10/15/20 helical lindad 
Spole tör 40m LF 40 
Spole tör 80m LF 80 
Toppspröt tör spolar justerbart 
Fäste med Sm RG-58 

215:- inkl 
75:- inkl 
75:- inkl 
20:- inkl 
40:- inkl 

ATLAS 210X - helt solidstate transceiver tör 10-80m med 200 W 
input. Senaste modellen klar tör noiseblanker. 

Paketpris med ATLAS 210X plus G-WHIP mobil antenn 
10/15/20 och 80m komplett 

Dala Alarm 
Box 442 19404 UPPLANDS VÄSBY 0760-85873 

3595:- ink I 

3845:- inkl 



144MHZ SSB CW 3W TRANSCEIVER 

IC-202 
En drömstation för den sam vill vara portabel. Inbyggd 
batterikassett med 9 st 1.5V batterier. Uttag för yttre 
antenn, power och yttre VFO. ;nbyggd RIT, NB, S-meter 
och RF-meter. 2 kristaller medfölier vid leverans, töcker 
144.0--144.4 MHz i två band. Plats för ytterligare 2 kris-

taller finns. 

Söndare : lömnar 3W PEP vid SSB och 
3W på CW. 
Sidbandsundertryckning : böttre ön 40 
dB. 
Balanserad modulator med IC SN 
76514N. 
Filtersändare 10.7 MHz. 
Mikrafonimpedans 600 ohm. 

Motlagare : känslighet: 0.5 lAV (S+NI/ 
N 10 dB eller bättre. 
Spegelfrekvens : bättre än -60 dB. 
Selektivitet: ± 1.2 kHz (-6 dB), ±2.4 
kHz (-60 dBI. 
Audio-utgång: 1.5W, impedans 8 ohm. 

KOMMANDITBOLAGET 

SWEDISH RADIO SUPPL y 

BOX 208 

651 02 KARLSTAD 

Strämfärbr. mattagn 90 mA, sändn SSB 540 mA, CW 750 mA. 
Med extra kristaller kan IC-202 köras i 200 kHz områden var som helst inom 144.0---146.0 

.MHz. Kristaller: 38:-/st. 
ICOM = glödien att öga. 
Som vanligt alla ICOM-modeller i lager. 
Levereras med mikrofon, oxel rem , mikrofonväska, batterier, öronmussla och utförlig manual. 

Pris: 1]80:- inkl moms. 

är i Skandinavien ett inregistrerat 
varumärke. 
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NATIONAL RJX 10110 
Låt oss få presentera NATIONAL RJX 10110 från Japans största företag när det gäller elektronik . Under många år har 
National i Japan salufört amatörradioprodukter som aldrig har sålts utanför landets gränser. Nationals amatörradiopro
gram omfattar ett 1Q-tal olika modeller, allt från VHF till UHF. Vi är det första företag i Europa som har fått agenturen på 
Nationals amatörradioprogram . Vi har valt att starta försäljning en i Sverige med NATIONAL RJX-10110. Detta är en trans
ceiver för den mest kräsne amatören. Anses i Japan vara radioamatörens Rolls Royce. För många kommer priset att vara 
avskräckande vid första anblicken . Studera data så förstår du vad som ligger till grund. 

Frekvensområde : 1,8-30MHz. 
Mode: SSB, CW 
Input power 200W. 2XS2002 rör. 
Antenn impedans 50-75 ohm . 
Sidbandsundertryckning : 60dB 
Bärvågsundertryckning : 60dB 

Känslighet : SSB O,25flV CW O,15flV vid 10dB 
Selektivitet SSB 2,4KHz(-6dB) 

4,OKHz(-66dB) 
CW O,4KHz(-6dB) 

1,8KHz(-66dB) 
1. IF 9MHz 
2. IF 50KHz 

RJX-10110 är försedd med två stycken räknare. Den ena fungerar som minne. 2 st CW filter , Notch filter, Noise blanker va
riabel, Kompressor, Vox, Fast och slow Agc, Calibrator, Clarifier, RF att , Lågpassfilter inbyggt. 
VFO L1PLL (Local injection by phase locked loop). 
Inbyggt nätaggregat för 220V AC. Fläktkylt slutsteg. 
Totalt 98 transistorer därav 23 FET, 43 IC-kretsar och 3 st rör. 
Vikt 23 kg , storlek 172x420x340 mm . Begär datablad hos din handlare. 

Pris inkl moms 9995:-

SWEDISH RADIO SUPPLY 
BOX 208 

65102 KARLSTAD 
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IC-201 marknadens absolut förnämligaste 2m-tranceiver. 
DESSA DATA TAL ATT 
JÄMFöRAS MED ANDRA AV MARKNADENS 2m TRANCE IVRAR. 
• CENTRE-ZERO meter på FM . DATA TX-DELEN 
• NARROW FilTER på FM för 25KHz • POWER OUTPUT 10W. 

kanal spacing. • CARRIER SUPPRESSION bättre än 
• 600Hz skift vid repeatertrafik. 50dB. 
• AUTOMATIC tone-burst vid repeater • UNWANTED SIDEBAND SUPPRES-

trafik. SION bättre än 50dB. 
• 4 CRYSTAl lägen för fasta kanaler. • SPURIOUS RADIATION -60dB. 
• VFO permeabilitetsavstämd • DEVIATION FM 4.5KHz 
• TWO-SPEED växellåda ger lättare • MIC IMPENDANCE 500ohm. 

inställning av VFO. DATA RX-DELEN 
• VOX fullt justerbar (fungerar även • SENSITIVITY A3J, A1 0,5fÅV vid 

på FM om man så önskar.) 1UdB. FM 0·4fÅV vid 20 dB s/n. 
• CW-medhörning. • SQUELCH SENSITIVITY FM -8dB 
• FUll BREAK-IN på cw (separata (fÅV) eller mindre. 

vox-kontroller för CW och SSB. • BANDWITH SSB Cw ± 1,2KHz -6dB 
• RF GAIN CONTROl genom kopp- ±2,4KHz -60dB. FM ± 8KHz -6dB, 

ling av två helical filter. ± 16KHz -60dB. 
• NB inbyggd. • AUDIO OUTPUT 2W. 
• R.I.T. • SPEAKER 8 ohm. 
• MIC GAIN-kontrol! på framsidan. PRIS 3850:- inkl moms. 
• SWR METER inbyggd . 
• DIAl READOUT till 1KHz. 
• AC POWER SUPPl y urtagbart. 

Minskar vikten med 1,5 kg vid mo
bildrifl. 

levereras med mikrofon, samtliga pluggar, engelsk handbok. 
Säljes av 

AterförsälJare: Bejoken Import, Svebry Electronics, Eldafo, Radio Rex. 
Hellbergs Radio 

Skandinavisk representant: KOMMANDITBOLAGET 

SWEDISH RADIO SUPPL y 

tf j]IICOMI~ 651 O:O:A~~:TAD H il I ICOMJ..: 



KP-12A RF-SPEECH PROCESSOR 
Ger ökad talk pawer 6-8dB. 
Enkel att ansluta till r igg en . Kapplas i serie med mikrafanen. 
Mikrafanimpedans 600 ahm-SOK oh m. 
Distorsion mindre ön 3 % vid 1Khz, 20dB klippning. 
Frekvensresponse 300-3000 Hz vid 12 dB ner. 
Försedd med 6-poligt kr istallfilter på 10,1 MHz. 
Inbyggt nätagg fö r 220V AC. 
Vikt 1,2 kg. Storlek 60x130xlS0 mm. 
Levereras med engelsk handbok ach somtliga pluggar. 

Pris: 650:- inkl moms. 

TWS-220 
Koax ialamkoppla re fran Nagasawa i Japon. 
TWS-220 för ans lutning av tva riggor till tva olika antennsystem. 
TWS-1S0 fö r anslutning av S st antenner. 
Bada typerna tal lKW AM upp t i ll SOO MHz. 
Guldpläterade kontakter. 

Pris TWS-220 135:- inkl moms. 

TWS-150 140:- inkl moms. 

Tono BM-1000T 
Mode FM, SSB, CW. 
Drivning ](}-13W 
Uteffekt 8O-]OOW 
Spänning 13,8V DC 16A 

TWS-150 

Konst ruerad med 4 st HF-transistorer 
driftsäkerhet. Inbyggd pre-ampl ifier 
Färstärkning ]()-12dB. 

med en kollektorförlust av now. Detta medger hög 
ger dig en brusfri mottagning vid svaga signaler. 

Pris inkl moms 1360:-

SWEDISH RADIO SUPPLY 
BOX 208 

651 02 KARLSTAD 

Aterförsäljare: Bejoken Import, Svebry Electron ic Eladfo 
Radio Rex, Hellbergs Rad io. 
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SWR OCH EFFEKTMETER NDK-200 
SWR OCH EFFEKT METER NDK-2oo 
För området 1,9-150 MHz. 
Impedans 50 eller 70 ohm med omkopplore på boksidan. 
Noggrannhet :: 10 % vid full effekt. Mötbort 0-2000 W. 
Två stora instrument av proffskloss indikerar samtidigt effekt och SWR. 
Vikt 2,3 k~. 
Storlek 258xl12xl23 mm. 
Pris inkl moms : 278:-

WATTMETER RW-1000L 
Frekvensområden : 
Effektområden , 

Impedans , 
Noggrannhet: 
S:orlek, 

1,9-40 MHz 
1 Kw/2ooW/20W FWD 
2OOW/20W RFL 
50 ohm 
:: 5 % 
190xlooxl00 mm 

Detta instrument kon jämföras med Birds dato. Samtidigt som man avlöser uteffekt kan 
ref lekterad effekt avläsas. Omkoppling av de olika effektområdeno sker med tryckknappar. 
Vi kon garantera att detta är ett instrument som har de bösta dato till det lägsta priset. 
575:- inkl moms 

RB-14S 
Pre-ampl ifier 144-146 MHz ger dig en brusfri mottagning vid svaga signalstyrkor. lir 
mycket enkel att ansluta mellan antennen och riggen . lir försedd med anslutning för PL-259 
kontakter. Inbyggt antennrelä, som växlar genom HF-påverkan. lir tillve rk ad i vattentät 
låda. lir även mycket lämplig vid mobilbruk där mottagningsmäjligheterna är svåra. Vi 
vågor påstå att hor du en gång skoffat en RB-145 kommer du aldrig att kunna vara utä n 
den. 

'"rekvensornr6de 144-146 "MHz 
förstörkning 11-13dB 
Tål max Hf 30 W 
Matos med 13,5 V DC 
Strämförbrukning 40 mA 
Impedans 50 Ohm 
Pris : 245 :- ink!. moms. 

SWEDISH RADIO SUPPLY 
BOX 208 

65102 KARLSTAD 
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RTTY Erik Nilsson, SM5EIT 
Lundvägen 3, 
15200 STRÄNGNÄS 

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYF 
Nu har sommarens längsta dagar för 

länge sen passerat. Kvar är endast de 
ljumma kvällarna, hoppas jag. Just före 
midsommar, när detta skrives är väd
ret inte särskilt sommarlikt. Jag önskar 
värme. 

Den 12 juni deltog ett antal SM-are 
i den tyska korta testen. Det var 7 MHz 
bandet som aktiverades. Jag såg bl a 
SM2EKM, SM6FYU, SM6GDL, SM6EBM 
och SM7BGE på blanketten. Möjligt är 
att någon även försökte på 3,5 MHz. 

Den 13 juni var det dax för killarna 
med de korta vågorna. Tyvärr kan jag 
inte vara med i den leken. 

En kväll kom det en fin signal på 
14 MHz, 5Z4TV Alex, aTH Nairobi. aSL 
till p O Box 30592. Det var HB9AVK 
som var den lycklige. Han ville ordna kö 
till Alex, men denna hade problem med 
apparaterna och avböjde. 

TYST REMSLÄSARE 

SM7BJN Stig i Malmö har konstruerat 
en elektronisk remsläsare. I korta drag 
beskriver han den så här: Den är helt 
elektronisk och arbetar med TTL-kretsar 
samt optisk läsning av remsan med fo
totransistorerna HPX 86. Stoppuisen är 
50 % längre än övriga pulser. Remsan 
frammatas aven Philips stegmotor som 
har 48 steg per varv. Matarhjulet har 
16 tänder. Det betyder att varje bokstav 
måste ge tre pulser till motorn (4816 = 
3). Remsläsarens utgång består aven 
optokopplare (C NY 18-11) som driver en 
BF 258 som i sin tur är kopplad till 
printmagneten. 

När man väl startat remsläsaren finns 
det Inte en enda kontakt som arbetar. 
Motorn är underhållsfri. Den saknar bor
star och har självsmörjande lager. Den 
är så tystgående att prasslet av remsan 
överröstar motorljudet. Motorn kan köras 
upp i en hastighet av c:a 350 baud in
nan den lägger av. Om Du är intres
serad av motorn kan Du be ELCOMA AB 
i Stockholm att sända Philips broschyr 
nr 72 "Four-phase unipolar steppar mo
tors with IC driver SAA 1027". Någon 
hundralapp får Du offra för apparaten. 

Fullständig byggbeskrivning finns tro
ligtvis i SARTG-NEWS sommarnummer. 

- EIT 

KOMMENTAR 

till korta tyska testen av SM6FYU 
Jan-Eric. 

Dålig aktivitet på 80-meter, men gan
ska bra på 40 från DJ-DK. Dåligt i SM. 
Jag körde 12 st aso sammanlagt varav 
9 st på 40 meter. På 40 meter såg jag 
endast två st SM-signaler. Inte bra, Bu ... 
W3DZZ och c:a 50 watt. Söndagförmid
dag VHF och UHF. Dåliga konds. Körde 
~ndast tre st aso varav ett på 70 cm. 
Jag hörde svaga signaler söderifrån, men 
alltför svaga för att kunna få dem på 
blanketten. Ingen svarade på ca. Var 
var alla de gamla "rävarna"??? Tack 
i alla fall SM7BHM/ Eve och SM6HYGi 
Carl-Gustav för att ni var igång. 

32 el och 40 watt på två meter samt 
46 el och 25 watt på 70 cm. 

RESULTATET FRAN 1976 ARS BARTG 
1 18AA 282624 6 40 200 16 19 45 12 4 
2 11PYS 281506 6 38 201 15 18 46 16 2 
3 K4GMH 192520 6 32 165 6 12 39 13-
4 15WT 177054 6 30 147 8 12 39 10-
5 DJ6JC 176364 6 32 138 11 12 42 5 1 

22 SM6ASD 85764 5 21 105 6 8 19 9-
25 LA5HE 64800 5 24 62 6 5 23 6-
29 SM7BGE 42720 4 16 64 7 6 17 --
46 LA7AJ 18942 2 15 51 6 - 12 3-
47 OH6RI 17800 2 16 49 - 5 13 2-
52 SL5AR 14416 3 12 28 - 2 11 3-
55 SK0CS 14080 3 12 28 - 1 15 -
57 SM5EIT 13140 2 13 33 9 - 9--
58 OZ8GA 13000 4 11 20 3 - 9 1-
65 SM6CAL 8850 1 11 39 6 - 9-
67 OY1A 6360 1 11 33 - - 11 --
70 OH2MD 3536 1 8 25 - - 8--
74 LA21J 780 1 2 6 - - 2 1-
Multi opr stn 
1 W1MX 156240 4 27 144 9 14 37 10-

2 SM5FUG 140302 5 28 145 12 10 27 9 1 
Opr FUG/Jan och 5EOS/Kent. GRATTIS. 
Tabellen anger i ordning från vänster : 

Plac, call, totalpoäng , antal kontinenter, 
antal land, antalaSO, aso på 3, 5, 7, 
14, 21 och 28 MHz. 
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8th BARTG VHF RTTY CONTEST 

Tid: Lördagen 11 sept kl 1800-2300 GMT 
Söndagen 19 sept kl 0700-1200 GMT 

Alla amatörer i Zone 14 och 15 får 
deltaga, även SWl. 

Band: 144 och 432 MHz. Ej " cross 
band" . 

Fullständiga regler i SARTG-NEWS. Du 
kan oxo skriva till spaltred så erhåller 
du en fotokopia av de fullständiga reg
lerna. 

Litet RTTY-teknik 

Lite om våra toner 

När RTTY-tekniken etablerades hos de 
amerikanska radioamatörerna strax efter 
andra världskriget, var den enda tillåtna 
modulationstypen vanlig A1, dvs. bärvåg 
" till och från" . På VHF och högre var 
det däremot tillåtet med även F2, ton
frekvensskift. RTTY på kortvåg med A1 
går inte bra, det blir helt enkelt allt 
'för många fel i överföringen för att det 
skall bli acceptabelt. Tonfrekvensskift på 
VHF går däremot bra. När amatörerna 
skulle köra AFSK (Audio Frequency 
Shift Keying tonfrekvensskiftsnyck
ling) valde man att acceptera de toner 
som de amerikanska telefonbolagen an
vände på sina trådförbindelser. Mark 
blev en låg ton (mark = ström genom 
magneten) och space (= icke ström) 
en hög ton. Mark fastställdes till 2125 
Hz som är en överton till 425 Hz, Space 
blev 2975 Hz som också är en överton 
till 425 Hz. Resultatet på VHF sporrade 
till nya försök på kortvågen, RTTY mås
te gå att köra med frekvensskift (FSK) . 
Anhållan hos det amerikanska telever
ket (FCC) om specialtillstånd: Beviljas. 
Raska försök och för att få så många 
RTTY:are med på kortvågen valde man 
att använda AFSK-demodulatorn även här. 
BFO:n ställdes in så att mark-bärvågen 
gjorde en ton på 2125 Hz, när så FSK:n 
skiftade 850 Hz blev tonen den välbe
kanta 2975 Hz. RTTY med gott resultat 
på kortvflg var etablerad. Otaliga term i
nalkonstruktioner såg dagens ljus, många 
valde att bearbeta frekvensskiftet redan 
i mottagarens mellanfrekvens. Abäkigt 
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och svårt. Ingrepp måste göras i mot
tagaren för att få tillgång till mf:en. 
Tonfrekvensskiftsmodulering blev lösning
en. 

Så kom SSB:n och med denna fasta 
BFO-frekvenser. 2975 Hz är inte lätt 
att få genom en SS B-mottagares kristall
filter om man inte kan ändra BFO :n. 
Collins som ofta gör lätta saker svåra 
(men kanske just därför något bättre) 
valde t.o.m. att göra ett särskilt kristall
filter till sina mottagare för RTTY-bruk 
så att 2975 skulle gå obehindrat igenom. 

Efterhand som RTTY-DX blev allt mer 
vanligt kom också amatörerna under
fund med att det stora skiftet (850 Hz) 
inte var så bra. Den selektiva fadingen 
gjorde att 850 Hz var ett mindre lyckat 
skift. 170 Hz blev lösningen . Varför man 
valde just 170 Hz beror på att (som 
vanligt) det fanns en standard i USA som 
erbjöd 2295 Hz som " tonsignal ton ". 
2295 Hz ligger exakt 170 Hz från 2125 
Hz. Med 170 Hz frekvensskift kunde ock
så de något bättre filter för CW med 
bandbredder kring 400 Hz utnyttjas även 
för RTTY. Förutsättningen var dock att 
man kunde flytta sin BFO så att det 
blev 2125/2295 Hz som kom igenom mot
tagaren. 

Så kom den färdigtillverkade SSB · 
transceivern , ett under av teknik. Skull"l 
denna gå som RTTY-station måste den 
ha riktiga sändarerör som tålde konti
nuerlig bärvåg, helst skulle transceivern 
också ha en RIT så att man kunde kom
pensera skillnaden mellan TX/ RX frekvens 
I transceivern var ofta VFO:n gemensam 
för både TX och RX, kopplades då ett 
frekvencskiftsn ät in i TX blev inte alltid 
mottagaren på samma frekvens. Trans
ceiver och RTTY blev under många år 
som hund och katt , samarbete gick inte. 
Så kom filtersändarna och då visade del 
sig att man mycket väl kunde modulera 
med ett tonfrekvensskift i mik-ingången 
(AFSK in) och så få ut något som i 
praktiken motsvarade FSK i antennen. 
Förutsättningen var dock att filterna var 
goda, att AFSK var perfekt och att man 
hade valt en tonkombination som var för
delaktigt ur sändaresynpunkt. 2125 och 
2295 visade sig åter vara förträffliga. En 
SSB-sändare har som regel ett filter som 
medger att c :a 2,1 kHz audiofrekvens 
behandlas. I SSB-sändaren innebär dettCl 
att området 400 - 2500 Hz (där f.ö. vårt 
tals största anergitoppar ligger) kommer 
igenom. Genom att i mik-ingången mata 
tonerna 2125 och 2295 kom man väl ut 



på filtret. Första övertonen av 2125 Hz, 
4250 Hz kom att ligga minst 60 till 70 
db ned på filterflanken. 2295:s överton 
ännu längre ned. Med en bärvågsunder
tryckning på c:a 50 db och icke önskade 
biprodukter c:a 60-70 db ned var det 
ingen fara att köra RTTY med en SSB
transceiver. De som ville använda det 
stora skiftet, måste tillse att även 2975 
Hz kom genom filtret, de som inte hade 
en C,Ollinsstation valde att flytta BFO
frekvensen c:a 1000 Hz. En standard där 
man använder det undre sidbandet (LSB) 
och på så sätt får mark som låg och 
space som hög ton hade etablerats. 
Denna standard har f.ö. visat sig hålla 
långt in i våra dagar. 

Vid konstruktionerna av RTTY-termina
ler sökte amatörerna efter någon form av 
induktans som hade ett gott Q-värde och 
som var billig och lätt tillgänglig . Som 
typisk amatörlösning kom så pupinise
ringsspolarna från telefonbolagen. En spo
le med induktansen 88 mH och tillgäng
lig i stora kvantiteter blev ett "måste" 
för RTTY:aren. Filter med goda data 
kompromissades fram där 88 mH spolen 
fick utgöra huvud ingrediensen. Databla
den för 88 mH spolarna visade åter att 
2125 Hz och 2975 Hz var ett par bra 
toner. Q-värdet (c:a 130) var helt idea
liskt för att göra branta filter. Övervä
gande flertalet terminaler i Sverige har 
också byggts upp kring 88 mH-spolen. 

Under 1975 kom så de tyska amatö
rerna fram till att denna USA-standard 
inte var bra. För att köra RTTY-med en 
kortvågstransceiver skulle det vara enk
lare att använda ett par lägre toner för
slagsvis så att 2125 fick vara spaceton 
och så skulle marktonen vara 850 Hz 
lägre dvs. 1275 Hz. Allt gott och väl, 
tyskarna har tillgång till komponenter som 
vi inte har bl.a. trimbara spolstommar 
som gör att man kan tillverka filterspolar 
även för dessa frekvenser. Torioderna 
(88M h) var inte vardagsvara i Tyskland 
och så uppvaktade man Region 1 för att 
få infört ett nytt system för RTTY-toner. 
Nu skulle det övre sid bandet (USB) an
vändas och tonerna skulle sänkas. Region 
1 accepterade och så fick vi en ny 
standard. 

Ar den nya standarden bättre? Sva
ret är både ja och nej. Den som står 
i byggplaner kan inte finna så mycket 
om hur man tillverkar filter för de nya 
tonerna. Vill byggaren använda 88 mH 
toroider kan han gärna avstå. Q-värdet 
vid dessa nya frekvenser är allt för lågt 

för att åstadkomma tillräckligt selektiva 
filter. Vill byggaren välja de i Tyskland 
så populära justerbara spolstommarna 
måste storköp planeras, någon svensk 
leverantör som säljer mindre än 100 st 
finns (vad jag vet) inte. Ar SSB-stationen 
av diskutabel kvalitet, så att filterkarak
teristiken inte är den allra bästa kan 
de nya tonerna ställa till förtret, första 
övertonen på 1275 är 2550Hz och denna 
slinker fint genom filtret (10 - 15 db 
dämpad) . Ar inte AFSK generatorn av 
prima kvalitet är problemen ännu större. 
Väljer man att köra med de nya toner
na på VHF och har FM modulering vin
ner man några db i FM-signalens sid
band. Under förutsättning att man an
vänder smalbands-FM (16F3) kan man 
vinna upp till c:a 20 db reducering av 
sid banden genom att använda de nya 
tonerna. 

Ar tonerna "framtidsanpassade"? Svaret 
är otvetydigt nej. Vi kan under de när
maste åren vänta oss ett allt större 
inflytande från datatekniken på -RTTY 
området. Datatekniken använder t.ex. 
"compact-casetter" som förvaringsutrym
me för stora datamängcier. Denna lag
ring sker genom att "O" och "1" får 
representeras av olika tonfrekvenser. 
Överföringen av datauppgifter via telefon
linjerna använder också toner. Datamode
men som våra "terminaler' kallas hos 
data-kunniga använder inte 2125, 2295 el
ler 2975 Hz, inte heller användes 1275, 
1445 eller 2125 Hz utan helt andra tek
niker. 

Sammanfattning: Mark-frekvensen 2125 
och Spacefrekvensen 2295 alternativt 2975 
Hz är bra ur många synpunkter. Kompo
nenter och kända tekniker medger att 
RTTY:aren relativt lätt kommer igång med 
dessa toner. Kör RTTY:aren endast kort
våg har det endast betydelse för sta
tionslösningen vilka toner som användes, 
bara de är 170 Hz eller 850 Hz åtskilda. 

De nya tonerna 1275 Hz space eller 
1445 respektive 2125 Hz mark har för
delar om man vill köra smalbands-FM 
med tonfrekvensskift. Om internationell 
samtrafik skall ske (vilket ofta inte går 
att göra på AFSK) måste de nya to
nerna väljas. Skall ett lokalt nät fort
sätta köras finns det i dag endast mar
ginella vinster att göra på en övergång 
till de nya tonerna. 

Invänta konstruktionsbeskrivningar för 
nya filter. Avvakta datateknikens ökade 
påverkan på RTTY-trafiken. 

• 
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SSTV 

N-G Ström, SMSEEP 
Kämpavägen 1 
77300 FAGERSTA 

Jag beklagar alt OTC de senaste num
ren icke innehållit något om SSTV. Enligt 
senast tillgängliga uppgifter bör det i SM 
finnas följande stationer som på ett eller 
annat sätt har möjlighet att genomföra 
2-vägs SSTV-trafik nämligen: -4AMM , 
-4DOE, -SDAJ , -SEEP, -6ATK, -6CEP, 
-6CNE, -6COV, -6GSO, -7BGE och -7CAB. 
Det är hela 11 stationer och tänk om alla 
var " riktigt" aktiva. Av utrustningarna att 
döma är det riggar, som tål jämföras med 
många andra, som jag haft kontakt med. 
Till ovanstående kan tilläggas stationer 
med enbart monitor och förhoppningsvis 
andra med kompletta stationer. 

Ovanstående operatörer känner till en 
hel del om SSTV-tekniken och en hel del 
litteratur för fortsatta experiment finnes. 
(Se t ex SM6EBM artikel i OTC 3/76 och 
SM0BUO dito i nr 2/7S) . Det gäller emel
lertid för nybörjaren alt finna lämpligt 
bygge för monitor och kamera. Diverse 
SSTV-detaljer för nybörjare finnes enligt 
uppgift tillgängliga hos -BUO och -COV, 
så passa på! Som jag i tidigare artiklar 
nämnt rekommenderar jag W6MXV mo
nitorbygge och jag kan till rimligt pris 
ordna beskrivning, ritning och kompo
nentlista till denna. Kameraunderlaget är 
svårare. -BUO har i OTC 1-2/73 beskri
vit samplingkameran . Nu tror jag alt -ATK 
har byggt en kamera och OTC emotser 
tacksamt hans erfarenheter och rön!! 
OHSRM har lovat mig silt underlag. 

I nr 3/76 lovade jag några ord om 
"Nr 6 WW SSTV Contest", som ägde rum 
den 7-8 februari 1976. Nu har jag t o m 
fålt resultatet. som visar min placering 
som nr S i EU och nr 7 i WW trots att 
jag kunde delta enbart 3/4 av testen 
p g a XYL:s "Victoria". 
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Under testen var konditionerna dåliga 
och jag lyckades köra enbart 26 OSO, 
som gav mig 494 poäng. Kontakterna för
delades på 80 och 20 mb, 12 länder 
men tyvärr bara en kontinent. Man kunde 
läsa mig i PY-LU-W men jag kunde inte 
läsa DX-stationerna. Segraren F9XY hade 
3212 poäng. Jag är emellertid nöjd med 
min första, men icke sista, SSTV-test. 

En annan test "Nr 1 Albatross SSTV 
Contest" har jag även deltagit i. Om jag 
var nöjd med testen så var jag definitivt 
inte nöjd med alt ARRL-testen (foni) gick 
samtidigt. Det var också beklagligt att 
våra kollegor i såväl SM som utlandet an
vänder de " futtiga" 10 kHz SSTV-kana
lerna till " avstjälpningsplats" vid såväl av
stämning som vid ase. Det är ett otyg 
och jag hoppas att vi, åtminstone här 
hemma, kan få förståelse för rekommen
dationerna om SSTV-trafiken på 3735 
kHz, 7040 kHz, 14230 kHz, 21340 och 
28680 kHz. Samtliga frekvenser ± 5 kHz. 
Mycket beror förmodligen på dålig upp
lysning om SSTV-trafiken, och i de länder 
där den är väl representerad har man 
en god discipl in. Ett föredöme härvid är 
USA och Japan. Här i Fagersta har jag 
på 14230 kHz alltid störningssignaler, och 
det vore intressant att höra om även and
ra SSTV-are är utsalta för denna störning. 

Nästa gång hoppas jag få berätta nå
got om hur det gick till när jag skaffade 
mig "specialtillstånd" alt få televisera 
(SS TV) kungabröllopet och hur TV:s ak
tuellt och Expressen jobbade hårt för 
att få reda på vad som var på gång. Till 
dess hoppas jag även ha fått några fo
ton på hur mina sändningar mottagits i 
Japan och Brasilien. 



AMSAT 

STÖD AMSAT 
Jag har vid ett antal tillfällen blivit 

tillfrågad om hur man blir AMSAT-med
lem, och vill här med nöje förklara hur 
det får till. Kostnaden är 10 dollar per 
år och det finns två sätt att betala denna 
summa på. 

1. Du som har postgiro eller person
konto kan girera beloppet med den spe
ciella utlandsgiroblankett som finns . I un
dantagsfall går det även med det van
liga utbetalningskortet. 

2. Du går till banken och köper en 
check på beloppet. Checken kan du 
sedan sända i vanligt brev. 

Adressen till AMSAT är: 
AMSAT 
P.O.Box 27 
WASHINGTON DC 20044, USA. 
Ovanstående förfaringssätt är även an-

vändbart då man vill prenumerera på tid
ningen "AMSAT-News" eller köpa kom
ponenter och prylar för icke allt för höga 
belopp. 

73 de SM5CJF 
PS. Du kan också bli "life member" 

Lennart Arndtsson 
Rågvägen 12 
19060 BALSTA 

Kraltsystem: 40 W B.O.L. 0) från sol
celler monterade på vingarna. I mörker 
drift från NiCd-batterier. 

Framdrivningsanordning: En liten "kick
motor" används för att i perigum modi
fiera banan. 

Kontrollsystem för attityd: En tumlan
de attityd kommer att kontrolleras med 
magnetisk vridning nära perigum för att 
justera tummelhastigheten och axlarnas 
orientering . Sensoner för avkänning av 
sol och jord kommer att finnas. 

Allmänt: Alla funktioner kommer att 
kontrolleras och styras av satellitens 
mikroprocessor. 

Slutliga bandata: Apogeum ca 39000 km 
Perigeum ca 1460 km 
Inklination 101 , 5 ~ 

0) Vad B.O.L. betyder fc:nns tyvärr inte 
angivet i originaltexten som är hämtad 
ur AMSAT NEWSLETTER 1/76. 

SM5CJF 

och då är kostnaden 100 dollar. OS. TEKNISK NOTIS 

AMSAT NEWS LETTER 

I QTC nr 6/7 meddelade vi att vi kunde 
sända kopior ur detta blad visande 
ekvatorpassagetiderna för Oscar 6 och 7. 
Två läsare hade behov av dem I - WB. 

AMSAT PHASE III 

Karakteristika 

Vikt: 120 Ibs (ca 54,S kg) 

Utseende: Stjärnform med tre 0,6 m 
länga vingar. 

Primär experimentutrustning: Två hög
effektiva transpondrar om vardera 50 W. 

12 W solcellpanel klarar svår miljö 

Philips har nu på sitt komponentpro
gram en solcellpanel , som lämnar upp 
till 12 W uteffekt. Solcellelementen lig
ger hermetiskt kapslade mellan panelens 
glasskivor och bibehåller härigenom hög 
verkningsgrad och kan utstå svåra mil
jöförhållanden. Philips har en stark ställ
ning på detta område och från olika 
platser i världen finns exempel på kom
mersiella professionella installationer med 
Philips solcell panel BPX47A. 

I applikationer där sodaceller eller en
bart ackumulatorer används som energi
källa, är solcellpaneler ett bättre alter
nativ. Livslängden hos BPX47A är myc
ket lång; efter mer än tio års drift av 
BPX47A i ökenklimat är uteffekten fort
farande densamma som vid installations
tillfället. 
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RECENSION 

Ny fackbok från Siemens 

" Elektromagnetische Wellen im Hoch
frequensbereich " heter en ny bok från 
Siemens. Boken ger en översikt över 
tillämpningar inom hela HF-området, som 
sträcker sig från 10 kHz till 300 GHz. 
(10.000 till 300.000.000.000 svängningar pr 
sekund) . 

För den som vi ll or ientera sig inom 
hela detta område och inte vill gå in på 
djupgående matematiska definitioner kan 
boken vara lämplig . Den kostar 92:
kronor och säljes av Siemens AB, Sek
tion TT, Fack, 1043S STOCKHOLM. 

Boken kommer senare att följas aven 
del som behandlar vågutbredning i atmo
sfären samt i ledare. 

-WB 

( RYSK PREFIX-LISTA FöR KLUBB
STATIONER 
UA2 F 
UC2 = A C I L O S W 
UP2 = B P 
UQ2 = G Q 
UR2 = R T 
UOS = O 
UBS = övriga UKS 
UD6 = C D K 
UF6 = F O Q V 
UG6 = G 
UA6 = övriga UK6 
UH8 = B E H W Y 
UJ8 = J K R S 
UM8 = M N P Q 
UI8 = övriga UK8 

Exempelvis UK2TAB UR2 och 
UK8AAI = UI8 
Första bokstaven efter prefixsiffran 
är avgörande. 

NÄR HÖRS JAG VAR? 
RADIOTRAFIKPROGNOS ; 15/8- 15/10 1976 SM5BKZ 
Solfläcksta l 8 

I 
Tid I GMT I Max S pli band 

Riktning 

I 00--03 03-<l6 06-09 09-12 12-15 15-18 1&-21 21-24 10 15 20 40 00 

JA 00000 00500 00600 00650 00584 00177 00066 00044 09 09 06 14 15 

VU 00174 03710 05600 05600 05760 00687 00476 00166 07 07 15 16 17 

VK Ikortl 00000 02500 03600 01730 00674 00475 00264 00041 07 07 11 15 15 

VK i1l1ngl 00210 00042 0035 1 00320 00000 00000 00300 00400 21 21 21 07 06 

MP4 00165 0174 1 06720 05720 05740 03887 00577 00166 07 07 15 16 16 

El 00066 00165 03740 04 600 04500 05640 03884 00576 18 18 18 19 20 

ZS 00055 00344 04600 05500 05600 05730 00674 00365 11 16 17 20 21 

W2 00045 00046 00044 00340 00520 00510 00540 00264 15 15 15 22 06 

W6 00044 00055 00053 00041 00030 00300 00420 00230 18 18 18 05 05 

XE 00044 00055 00065 00240 00400 00400 00400 00130 13 13 13 04 04 

PY 00055 00054 00151 03300 03300 03400 02620 00263 18 18 20 2l 06 

OA 00044 00055 00243 00410 00400 00400 00500 00231 19 19 20 06 06 

KH6 Ikortl 00010 00033 00163 00350 00130 00300 00200 00100 19 19 17 07 06 

KH6 i1l1ngl 00500 00500 00400 00400 00200 0034 2 03641 00400 18 18 18 18 18 

f IParisl 00047 00067 00298 00599 00599 00599 00299 00078 11 11 1117 17 

Huvudtabellen : förväntat S-meterutslag pli ltr-I5-2()--4(}-8() mb vid varje tretimmanintervall. 
Högra tabellen : Tidpunkt för kraftigaste signalstyrka för aktuellt bond . 
Si gnal/brus i S·enheter. 
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Radioscouting 
Grupp SK7FD 
280 62 Hanaskog 

Jamboree on the air 16-17 oktober 1976 

Under Jotan 1975 deltog c :a 110 scout
stationer i Sverige. Låt oss sätta 150 
stationer som mål för 1976. World Scout 
Conference 1975 beslöt att låta 1976 bli 
ett scoutkommunikationernas år. Jota är 
i högsta grad kommunikation. Så ni som 
inte var med 1975, kom med i år. Det är 
jättekul. Ni som var med , vi hörs igen i 
år. Glöm inte att anmäla er innan Jotan 
till Grupp SK7FD, 28062 Hanaskog, så 
får ni gratis en fyllig förhandsinformation 
med regler, information om öppningscere
monin, deltagande huvudstationer samt en 
massa andra fina tips. Alla som sänder 
in rapport till grupp SK7FD efter Jotan 
kommer att få den Svenska Jotarapporten 
utan kostnad. Här följer några saker som 
är bra att veta i god tid före Jotan . 

1. Tid 
Jamboree-on-the-air pågår i Sverige 3 :e 

helgen i oktober varje år från fredag 
klockan 19.00 SNT till söndagen klockan 
2400 SNT. 

2. Specialsignaler 
Ni som önskar få en XA-signal måste 

söka denna minst 1 månad i förväg . An
sökan skrivet på vanligt brevpapper skall 
innehålla : 
1. Begäran om XA-signal. Ange om ni 

har haft speciell XA-signal tidigare är. 
2. Under vilken tid . 
3. Stationens uppställningsplats. 
4. Namn, adress och signal på stations

föreståndaren och vice stationsföre
ståndaren, vilka bägge skall inneha A
certifikat. 

5. Underskrift av ovanstående personer. 
6. Ansökan sändes till : Televerkets Radio

division, RFT IB 1 :44, 12386 FARSTA. 

3. QSL-distribution 
QSL från Jotastationer kan sändas via 

SSA :s QSL-byrå, Östmarksgatan 43, 12342 
FARSTA. Tänk på att meddela distrikts
QSL-chefen att ni har varit igång med 
XA-signal , så han vet vart han skall sän
da QSL :n från era motstationer. 

4. Förslag till trättar intör Jotan 
Trätt 1 

Låt radioamatören informera om ama-

törradioverksamheten , om speciella ting 
vid kortvågssändning och mottagning, vad 
som gör att man kan höra en station fle
ra tusen kilometer bort, men samtidigt 
inte hör en stat ion som är någon mil 
borta. 

Trätt 2 
Då alla scouter har möjlighet att pra

ta med scouter över hela världen via ra
diostationer är det bra att i förväg skriva 
upp några samtalspunkter t.ex. namn, ål
der, lagets namn, hobbies, hur det är att 
vara scout i Sverige, upplysningar om 
orten osv. Översätt sedan dessa punkter 
till engelska och gärna till något annat 
språk. 

Trätt 3 
Genom att träna mikrofonteknik med 

en bandspelare kan man undgå mikrofon
skräck under radiojamboreen . 

Trätf 4 
Besök amatörradiostationen eller låt 

radioamatören ta sin station till scout
stugan. En demonstration innan Jotan 
hjälper till att förstå varför man över ra
dion kan prata med varandra runt om
kring på hela jordklotet. Man blir även 
förtrogen med utrustningen. 

Trätt 5 
Häng upp världskarta , skaffa nålar så 

att ni kan pricka in de stationer som ni 
pratat med . Texta plakat med olika ra
diotermer. Om ni varit igång tidigare sätt 
upp QSL-kort. 

Träff 6 
Jota-helgen. För de som är med för 

första gången är det lämpligt att börja 
med att kontakta nordiska stationer och 
sedan då de har fått mer rutin gå över 
till att kontakta avlägsnare stationer. 
Hjälp till att skriva loggbok och QSL
kort. Lyd alltid radioamatören då det är 
han som är ansvarig för radiotrafiken. 
Försök att få brevvänner. Utväxla patrull 
och lag rop. 
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Övrig radioscouting 

Scoulnäl 

Sverige 1:a söndagen i månaden kloc
kan 1500 SNT på 3740 khz. 

Nordiska varje lördag klockan 0830 på 
7090 khz. 

Europeiska varje lördag klockan 1030 
SNT på 14290 khz. 

Norska varje lördag klockan 1530 SNT 
på 3740 khz. 

Radioscoulkurs 

Under första veckoslutet i maj hölls en 
radioscoutkurs i Yngsjö utanför Kristian
stad. Vi låter en av deltagarna, Ingvar 
Ankerhamn berätta hur han upplevde kur
sen: 

Från SK7SS Yngsjö 
Det hände de två första dagarna i maj, 

och platsen var Yngsjö, söder om Kris
tianstad. Vi träffades ett tjugotal perso
ner, tretton kursdeltagare från Kallhäll i 
norr till Simrishamn i söder, och resten 
var if)struktörer. Många av oss hade ald
rig sett varandra förr, och vi tillhörde 
olika scoutförbund. Snapphanedistriktet 
av Svenska Scoutförbundet hade inbjudit 
till radiokurs . Själv är jag rätt mycket 
novis, men ville ändå vara med och se 
och höra hur det går till, eftersom det 
nu i 18 år har pågått en Jamboree on the 
air, då scouter från olika länder pratar 
med varandra genom radioapparaten un
der två dygn i oktober. Nu skulle den 
här kursen förhoppningsvis ge inblick i 
hur det fantastiska äventyret går till, att 
vi hemma från garderoben kan tala med 
människor i nästan alla länder. 

Nu satt vi på en väl inredd vindsvåning 
i Yngsjö och skulle börja med antenn
teori. Bäst att hålla sig anonym med sin 
okunnighet . Ganska snart blev det prak
tisk tillämpning av kunskaperna, och den 
bestod i att klättra upp och ner i träd 
och på hustak och spänna linor härs och 
tvärs över marken. Vi upprättade en ra
diostation tillsammans. Då var det bra att 
kunna åtminstone en knop riktigt, och 
det räckte, för att antennerna skulle 
hänga uppe när vindarna från Hanöbuk
ten tog i. 

För att vara radioamatör behöver man 
känna till facktermer och förkortningar 
och man måste veta en del om radio . 
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Men det blev överraskande klart för oss 
på kursen , att man behöver inte vara 
proffs på området för att få vederbörliga 
tillstånd för att få sända. Vi fick också 
veta att alla radioamatörer är du med 
varandra, och det är en rätt viktig detalj 
i sammanhanget. Det handlade alltså 
mera om kontakt mellan människor än 
om teknik. Anropen från Yngsjö gick ut 
och svaren kom från Skåne, Vatikansta
ten, Japan och många andra platser där
emellan . 

Scouting är inte bara knopar och tek
nik eller tävling om vem som är bäst 
och värst, utan det finns en innersida 
också av gemenskap i olika led . Vid si
dan av woodcraft, förtrogenhet med natu
ren, kan tekniken - och i detta fallet 
radiotekniken - passa väl. Elektronernas 
värld är ett fascinerande under som bygg
stenar i hela universum, och de är väl 
värda att lägga märke till och förundras 
över. Amatörradio är ett specialintresse, 
som med fördel har med scouting att 
göra. Men det är angeläget att det får 
vara amatörmässigt, och som sådant kan 
vi ha mycket nytta och nöje av det. 

Kursen i Yngsjö hade dessutom ett 
värdefullt inslag av instruktion i sjukvård, 
och så bjöds det på rävjakt. Det gällde 
att pejla in en sändare någonstans väl 
gömd i skogen. Med en apparat i han
den, till storlek som ficklampa och med 
en mussla tutande i örat sökte vi oss 
fram. Den leken var ett lagom äventyr, 
som passar för olika åldrar. 73 från 

Ingvar Ankarhamn 

En blid av spaltredaktören 'ör radlo8coU
ting, SM7CZV under Yngsjökursen. 



Från distrikt och klubbar 

HÖSTENS SM4-MÖTE: 
ORSA blir platsen för höstens SM4-

MÖTE. Tiden 1/10-3/10 1976 så kom
mer en stugplats att vikas för dig när du 
ringer till DL-4 och anmäler dig och fa
miljen. Det går bra att säga till på radio 
oxo. .. Närmare uppgifter om program 
och mat osv följer i nästa OTC. Samt i 
bullarna. .. Upptäck det vackra Dalarna 
på hösten, kom och sammanträffa med 
de trevliga SM-4 :orna. 

SM4 

DL-4 SM4FVD 

Orsa kompani - som inte lo
vade något bestämt - svarar 
för arrangemangen. 

Karlstad: Mötel:a måndagen i varje 
månad. 48 medlemmar, varav 10 ej ännu 
har licens. Rävjakt bedrives. 

Karlskoga: Klubben har återuppväckts. 
Rävjakt. Omkring 35 registrerade med
lemmar. 

Kumla: Ingen speciell verksamhetsgren. 
Tio medlemmar. 

Örebro: ÖSA har f.n. 98 medlemmar. 
Rävjakt bedrives. Repeatern går från pla
nerat OTH i Kilsbergen. En fyr på 432.960 
MHz kommer med en effekt av 10 watt. 
Kurser har hållits och nya medlemmar 
har därigenom tillkommit. 

Lindesberg: Ett 60-tal medlemmar i 
klubben . Man har även mycket goda 
kontakter med PR-utövarna. 

Kristinehamn: Någon egentlig klubb 
finnes inte, men man träffas trots detta 
regelbundet och pratar radio en gång 
i månaden. 

Ludvika: 40 medlemmar ganska bra för
delade mellan omkringliggande orter. 

Största aktiviteten på 2 meter. Klubben 
förfogar över en repeater på kanal R5. 

Vålberg: Klubben går som en perso
nalklubb inom Svenska Rayon AB, och 
har därför kunnat få ganska stora anslag 
från företaget. SM4BOI rådde klubbar 
på övriga orter att kontakta företag in
om sina verksamhetsområden. Detta kan 
vara ganska givande. 

Hagfors: 18 medlemmar och möten en 
gång per månad. Klubben åtar sig di
verse legoarbeten för att få in pengar 
till klubbkassan. Trafik förekommer på 
kortvåg, 144, 432, samt 1296 MHz. 

Morokulien : Stugan bokad nästan jämt. 
Närmaste möte blir under midsommar
helgen. 

Björnmötet: Arets träff gick den 3-4 
juli. Förutom vanliga aktiviteter planeras 
en rävjakt. 

En del andra frågor behandlades givet
vis också bl a diskuterades frågan var
för det inte finns en SM4-bulle på kort
våg och 2 meter. Hösten 1976 kommer 
bullar också från 4:e distriktet. Mer 
senare i detta ämne. Planer på återuppli
vande av SM4-Nytt. Björnmötet bjöd på 
sol och värme. Flertalet hade sina tält 
resta redan fredag kväll och ORP-riggar 
m m kvittrade i snart nog varje buske. 
SM4CFL från Nya Wermlandstidningen 
kom på lördagen och fotade och inter
vjuade för tidningen. Även Sveriges Ra
dio ställde upp och spelade in ett pro
gram med SM4CYY Göran. Programmet 
sändes lokalt över Värmland söndag mor
gon och Göran gjorde en fin insats för 
amatörradion. En gäst, EL8N /SM4 hör
des och sågs som ett extra inslag. Hon 
heter Siv och kändes igen av åtskilliga 
som ville prata och skaka hand. 

Slutomdöme om Björnmötet från min 
sida. Toppen möte med toppen väder 
och toppen amatörer. 

Ytterligare en klubb har sett dagens 
ljus i SM4. 

Ovan-Siljans Radioklubb: Kontaktman 
SM41L Ulf Ryman. Har hand om höstens 
SM4-möte. Repeater på gång, kanal R6. 
OTH Grönklitt som ligger 567 m.ö.h. 
Signal SK4RGO. (Repeater Grönklitt 
Orsa). 

DL4 SM4FVD Lasse 
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MARC 

d v s Malmö Amateur Radio Club är 
en mycket aktiv klubb som snart fyllet 
20 år. Tyvärr har klubben inte på länge 
lämnat något bidrag till OTC. 

Vi räknar ett 70-tal medlemmar med 
en genomsnittsnärvaro på drygt 40 per 
möte. Fr o m 1976 avhåller vi dem i mo
derna lokaler som vi nästan kan kalla 
våra egna. Vi flyttade nämligen in i scou
ternas högkvarter vid Betaniaplan i cent
rum av Malmö. 

SM7CKZ, Bo Säll, SM7BJ, 
Gunnar Silven och SM7FRB, 
Kalle Karlsson vid en visning 
av SK7BT vid en scoutträff 
I maj. 

SM3-GÄVLE 
Under försommaren anordnade Gävle

amatörerna en field-day på ett 220 meter 
högt berg i närheten av Hofors. Alla slag 
av aktiviteter bedrevs där, rävjakt, DX
ande, " naturstig ", VHF etc. Ett 30-tal 
bilburna amatörer hade sökt sig upp till 
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Andra tisdagen varje månad träffas vi 
undantagandes semestermånaderna. Mel
lan mötesdagarna förekommer studiebe
sök, rävjakter m m. 

Bland de mest intressanta nyheterna är 
en kurs för scouter och nya medlemmar 
som vill nå C-cert.kompetens. Kursplanen 
har utarbetats av SM7CKZ, Bo Säll. Vi 
kommer också att få disponera ett s k 
studierum i huset och därifrån torde den 
"sällsynta" signalen SK7BT kunna höras 
igen. 

SM7BKL, ordf i MARC 

berget och med barn , hustrur och lik
ställda var antalet deltagare nära 50. 
l-lär kunde man t o m bevittna hur en 
"amatörhustru " var behjälplig med att 
montera en " very long Yagi " för 70 cm. 
Och sådant ser man ju inte varje dag. 

-WB 

SM3EQV, Håkan får hjälp 
med antennen. 



SM7-MEETING - 1976.09.26 

Söndagen den 26 september 1976 hål
ler 7:e distriktet höstmeeting. Det är 
Nordvästra Skånes Radio Amatörer 
(NSRA) och dess "ängelholmsgrupp" som 
står för arrangemangen. Chefen för Skån
ska flygflottiljen har välvilligt ställt lämp
liga lokaler till förfogande. Mellan kl 
0930 - 1730 har vi plockat ihop ett 
program under mottot : 

"Litet om mycket i stället för mycket 
om litet". 

Vår målsättning är att så många int
resserade som möjligt inom amatörradio 
bHr representerade. För YL, XYL och 
"harmoniska övertoner" planeras sär
skilda aktiviteter. Mera om programmet 
i nästa nr av OTC. Reservera söndagen 
den 26 september 1976 för 7:e dist
riktets höstmeeting på F 10 i Angel
holm. Vill Du äta lunch - till ett pris 
runt en tia - är en bindande beställ
ning ett MASTE senast den 15 sept till: 

SM7ASO Arne Schultz, Sigfrids väg 17 
- 26083 Vejbystrand. Tfn 0431-20300 
ankn 281 arbetet (i nödfall) . 

0431-52602 i bostaden säkrast varda
gar 1800-1900. 

Det bästa sättet är via Postverket -
men då skall Ditt meddelande vara fram
me senast den 15 sept. 

Upplysningar, önskemål och förslag? 
- Tag kontakt med ordföranden i NSRA 
Reidar Haddemo SM7ANL tfn 041-138596 
eller SM7ASO Arne Schultz som här sä
ger 73 och välkomna. 

Insänt 1 
Med anledning av den från Televerket 

levererade SVENSK AMATÖRRADIOFOR
TECKNING TFS Serie E:22 får underteck
nad göra följande upprop och utmana alla 
DL: 

Enligt listan står många sändaramatörer 
utanför SSA. Vet du varför? Säkerligen 
inte, men varför inte ta reda på det då? 
Kanske de inte vet hur de skall komma 
med? Kanske de inte vet vad SSA är? 
Kanske de inte vet vad OTC är för nå
got eller hur bra tidningen numera är. 

Jag föreslår därför en inbördes med
lemsvärvningstävling distrikten emellan. 
Vilket distrikt kan redovisa det procen
tuellt största antalet medlemmar i SSA, 
förslagsvis fram till den 15 mars 19777 

SM6CVE/Ulf 

Insänt 2 
- DX-JÄGARNA ÄR RADIO
AMATÖRERNAS ELIT! l! 

Det är faktiskt så ! ! !, tänk själv. 
Vi spenderar 5 till 10 gånger så myc

ket pengar på prylar jämfört med ge
nomsnittsamatören (stora beamar kostar 
mer än en halvvågsdipol). flera riggar 
kostar mer än en, stora riggar kostar mer 
än små, vi bistår elverket med mer peng
ar (elmätarna snurrar fortare för en stor 
rig, som du förstår), vi sätter upp våra 
antenner högre än andra och höga rejäla 
torn kostar mer än vanligt TV-mast-rör, 
och slutligen så är vi egentligen oftast 
bättre kamrater (förutom när det är ett 
stort pile-up), då råder djungelns lag!! 

Så DX-jägare sträck på halsen lite!!! 
Allt enligt Gus Browning W4BPD i 73 

magazine april -74. 
SM2CEW, SM0GMG, SM2EKM, SM2CLY. 

Antenntillstånd 
I Västmanlands Tidning den 21 april 

1976 refererades byggnadsnämndens i Fa
gersta beslut att vägra en sändaramatör 
byggnadslov för en antenn mast. Masten 
var av teleskoptyp och skulle vinschas 
ner när den ej användes. 

För ovanlighetens skull blev det om
röstning i byggnadsnämnden som med 
tre röster mot två beslöt att inte ge 
byggnadslov. Anledningen var att utse
endet på masten skulle störa samt att 
de som röstade mot var rädda för att 
liknande master skulle sättas upp på flera 
ställen! !! Till saken hör att stadsarki
tektkontoret utrett ärendet och de hade 
inga invändningar mot masten. 

Amatören i Fagersta överklagade beslu
tet i länsstyrelsen. Ärendet hamnade se
dan i kammarrätten i Göteborg där ama
tören vann målet. Han skaffade fram 
kopior på kammarrättens utslag och dess
utom intyg från grannarna att de inte 
skulle uppfatta masten som störande i 
miljön. 

Byggnadsnämnden ansåg att kammar
rättens utslag var prejudicerande och vid 
förnyad prövning sa byggnadsnämnden ja 
till mastbygget. 

Ärendet, från byggnadsnämndens avslag 
till medgivandet tog precis en månad. 

SM3WB 
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SMMRC (Swedish Maritime Mobile 
Radio Club) har de senaste åren fört 
en tynande tillvaro bl. a. på grund av 
att det varit svårt att hålla den igång 
när nästan alla varit till sjöss. Det blir 
så när medlemmarna varit spridda över 
världen och posten ett par månader gam
mal, samt bidrag från medlemmarna yt
terst sällsynt. Denna klubb har nu åter 
kommit på benen . Vår nye klubbmästare 
heter Göran Blumenthal , SM0HIH, och 
bor i Skärholmen . 

Det har framkommit en del kritiska 
röster mot att göra SMMRC till en för
ening . Jag är medveten om problemen 
med att vi gnistar ständigt är på resande 
fot . Jag själv kommer förmodligen att 
förbli kvar på landbacken hädanefter. In
tresset för SMMRC finns ute på havet, 
och får vi bara bidrag från medlemmarna 
så får väl tiden utvisa om vi lyckas eller 
ej. Någon medlemsavgift har inte fast
slagits och kommer ej att avkrävas förr
än nästa år. 

Frekvens- och Tid-tabell för SMMRC 

Tid Kanal Frekvens 
GMT +/- ORM 

07.15 2 7.045 

10.15 11 3.780 

11 .15 3 14.290 

11 .15 21.435 

13.15 16B 16 Mhz 

15.15 3 14.290 

22.15 3.577,5 
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Fredagen den 28/5 hade Sjöbefälssko
lans i Stockholm utexaminerade radio
telegrafister sin examensfest på ett 
värdshus söder om Stockholm. Som 
gammal "gnist" var jag inbjuden dit, och 
innan festligheterna tog riktig fart så 
hade vi ett första möte där bl. a. en 
interimsstyrelse valdes. Som ordförande 
valdes vår klubbmästare Göran, med 
undertecknad som sekreterare. Göran har 
figurerat i en artikel i OTC nr 5 om 
Sjöbefälsskolan/ SLUL. 

Supen började ganska tidigt på kväl
len. Därefter spelade vi grammofon och 
dansade till femtiden på morgonen. 
Klubbmästaren och undertecknad samt 
två tappra flickor grillade sedan korv på 
båtbryggan nedanför värdshuset i en nå
got kylig, men skön , försommarmorgon 
till halv sju . 

SKEDLISTA: 

Vad som väl mest intresserar "van .. 
liga" hams, så är det väl skedlistan (hop
pas jag l) . Jag har själv inte varit med om 
att upprätta denna tabell, men efter stu
dium så förefaller den ganska OK. Vi är 
självfallet mycket intresserade av rappor
ter om hur tider och frekvenser fungerar. 
Rapportera gärna både till OTC och 
SMMRC. Rapportera även när det går 
bra! Kom ihåg att de telegrafister, som 
har amatör-rig med sig ombord inte får 
använda denna i främmande hamnar. Ge 
därför inte upp om Du inte får kontakt 
första gången! 

SM4ANU/ Oonald 

Modulation 

A3J För hurtbullar! 

A1 

A3J 

För hemmavarande. 
Utgår när conds 
21 Mhz blir bättre. 
Et! försök skadar aldrig! 
SAX för de som ej har 
hamstation ombord. 

A1 G.N. ! 



Utifrån 
YB9ABX 

YB9ABX - Harald of Jayapura, West 
Irian med hemmacallet SM6CSB, boende 
i Kållered utanför Mölndal och globetrot
ter i fredens tjänst (ex OA3X), här sät
tandes upp en antenn i bungalowens träd
gård. 

Harald, som har kört radio därifrån i 
snart halvtannat år, blir ORT den 30 juli 
och återvänder efter en rundresa i W
land. Hans utrustning har varit en Drake 
TR4 och en G5RV den första tiden. Ef
tersom jordmånen är speciellt god i detta 
fuktiga klimat, och allt som petas i jorden 
slår rot och börjar växa, har Harald 
låtit plantera en träpåle och se den tog 
sig och han fick en trämast ca 10 m hög. 
Han samlade även koppartrådsstumpar 
tills han fick ihop tillräckligt för en quad 
för 14 MHz. 

Harald har ställt i utsikt en resebe
rättelse när han återkommer till Kålie
red, exklusivt för OTC som det heter. 
Under tiden sköter -CVE OSL-hanteringen 
vilket innebär att alla SM-stationer som 
.har haft kontakt med Harald, vid det här 
laget bör ha fått hans OSL via SSA. 
Under förutsättning att vederbörande är 
med i SSA förstås. Och det är väl alla, 
eller hur. 

SM6CVE 

• 
OH HE.NRY KOMMER DU IHÄCJ SI!lTÄ 

MÅNSTUD5~ONT~~TEN Du HAOE 

INBJUDAN 

I anledning af Foreningen Norden's 
jubilaeum i år afholdes fra d. 28/8 til d. 
3/9 Nordisk kulturuge i Randers. 

EDR-Randers - OZ7RO - deltager i 
arrangementet d 28/8 fra kl 1100 GMT 
til kl 1700 GMT og d. 29/8 fra kl 0900 
til kl. 1700 GMT med en arbejdende 
amatorradiostation. Der vii blive kort OSO 
med amatorer i alle de nordiske lande 
og specielle, nummererede OSL-kort vii 
blive sendt ud . Efter arrangementet traec
ker vi lod, og en af OSL-mottagerne vii 
ud over OSL-kortet også modtage en 
"praemie" til minde om kulturugen. Vi 
vii vaere ORV på alle HF-band og på 
144-146 MHz. 73 fm 

OZ1AGJ Leo Vendler, formand for 
EDR-Randers 
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Hamannonser 
Annonspris 6:- kr per grupp om 40 bokstäver 
siffror ·eller tecken, dock lägst 20:- kr. Med· 
lemmar i SSA åtniuter 50 % rabatt. Text och 
likvid sändes till SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 
FARSTA. Postgiro 27388·8. Sista dog den 15:e i 
monaden före införandet. Bifoga alltid postens 
kvitto med annonstexten. Annonsörens namn eller 
anropssignal skall alltid anges i annonstexten -
enbart gatuadress eller postbox I!,odtas inte som 
adress. För kommersiell annons galler QTe ordi· 
narie annon.staxa . 

Säljes 

• Mottagare HRO·7 med fyra enheter. 
Pris 500 :- plus fraktkostn. SMFJ Bengt 
Brolin. Tel. 011 / 135261 Norrköping. 
• Kenwood TS·700 2800:- samt FT-250 
med Power 1600:-. SM2GZY/Kjell. Tel. 
0910/793 12. 
• Körklar TX för den som har plats. 
500 w AM/CW 20, 15, 10 m. Fullst. 
kopplingsschemor, likr. 2200 v 0,5 A. 
Rx: BC 312 N inb. nät 220 V conv. 
21 /28Mhz. SM5AEX Box 336 18024 Lina
näs. Tel. 0764/49036 el. 08/884830. 
• FT277, som ny + Mosley RV4C-ant 
+ Johnson LP-filter + ca 50 m RG8U. 
Pris : 3000:-. SM0EIS, Anders. Tel. 0498-
80240. 
• RTTY: Siemens T-54 d 500:-. Main
line ST-6 2000:-. Storno VIKING, 3 kri
stall par 650:-. Rotor m. box o. kabel 
500 :-, 8 el Yagi 150:- + diverse små
prylar. SM5FYT Carl Sigvard Bruce. Tel. 
08-245700. 
• Steg mast se OTC 11/74 500:- Stag
linor. TA 33 J 400:- Rotor AR 22 -
200 :-. SM6EJX 0520/21 4364. 
• HW-100 med CW·filter och tillhö
rande PS. Intrimmad av Heathkits i Sth. 
Kr 1.500:-. Fritz, Blockstensv. 18, Kat
rineholm. Tel. 0150·10521 . 
• 2 m. transceiver IC-22 m. mobilfäste 
o. ant. 1100:-, Nätagg . till IC-22 100:-, 
Ant. rotor Tr 44 m. 8 m. manöverkabel 
ej anv. 500:- , Frekvensräknare 200 MHz 
1000:-, HF-tuner o. MF-modul till 2 m. 
mottagaren i OTC 9/74 ej anv. 300:-, 
2 m. lO-el. Yagi ant. + 3 m. maströr 
100:-. SM7DFI/ Kurt Tel. 0413/20416. 
• UFB CREED 7B nytt typhuvud (sto
ra) . SM6BLL Mats. Tel. 031 /216684 eft. 
17.00. 
• Heath HW-100 + power SM6CDV pris 
900:-. Tel. 031 /468556 e. 18.00. 
• TR2200 2-m transceiver, R1 , R2, R8, 
70, 000, 650, org. mobilfäste, tonecall, 
väska, 750:-. SM7HPD tel. 0346/ 11362. 
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• El-bug "Squeeze Key" . Inbyggd ma
nipulator, medhörning, steglös speed, 
tune-Iäge, 220 V eller 9 V. Pris 200:-. 
SM5BFJ Leif 0224/ 11766 efter 16.00. 
• Transceiver FT-277 med fläkt och 
CW-filter, välvårdad, 3500:-. Transverter 
SSM Europa, 700 :- . SMOBYC. Tel. 08/ 
7748665 eft. kl 18. 
• Kenwood TS-515 i utb skick med 
cw-filter och pwr. Pris 2.800 kr. SM7FWD 
Anders. Tel. 0370/91963. 
• HEATKHIT-RIG i nyskick, endast ett 
10-tal OSO omf : HW 101. SSB-transceiver 
m. CW-filter, HP-23P nätagg, SB-600 högt, 
HD-lO elbug . Nypris ca 3300 :-. Säljes 
för 2200:-. SM6ETAlHenrik. Tel. 031-
82 76 00 kvällar. 
• 1 st AGA-com 70 Mhz, röriserad med 
manöverdel 80 kr. Samt ett ex av RAIIO 
50 kr. Ev frakt tillkommer. SM3GXG Per. 
Tel. 026-98254 efter 16.30. 
• 2-m walkie-talkie Storno COPS11 med 
accumulatorer och laddaggregat. Rotor 
TR-44 nästan ny. 2-m konverter. 2-m PA-
5DJH 10 w, 15 m R6-8. N-kontakter. 
SM4GWI. Tel. 0226/56780. 
• 2-m walkie-talkie Storno COP511 med 
styrt? Jag erbjuder modern kompl. CW/ 
FM-stn, 55 W HF ut, helt variabel RX 
o. TX, (se OTC 5/76) mot din fb IC-22, 
KP-202 el. likn. SM7COS. Tel. 042-235030. 
• NIFE BATTERI typ FS 3 i trälåda 9 
celler nom 12 V 28 Ah 800 :-. Engelsk 
bärbar rastn No 18 Mkll 6-9 MHz 40:-. 
WALKIE-TALKIE No 38 Mk II 7,4 - 9 
MHz 20:-. Tysk stridsvagnsstan 27,7 -
30,6 MHz i rack 50 :- . AGA-VOX dikta
fon 125:-. Grundig Stereorette diktafon 
m PTT-mik 75:-. Arg o udda ex av: 
OST 61-62 19 ex, Popular Electronics 
59-72 32 ex, Practical Wireless 71-76 
9 ex, Everydays Electronics 72-75 9 ex, 
Practical Electronics 68-75 26 ex, CO 
58-71 49 ex, 73 mag 71 1-7, OTC 62-
63 19 ex. Tot 174 ex för 75 :- eller 1:
ex. TFT 53-60 126 ex 40 :-. Popular Ra
dio inb årg 45-52 10:-/ årg. SM0HDP/ 
Bo Lindberg, Mariehällsv. 46, 18400 
Akersberga. Tel. 0764-61302. 
• Collins R390-A, täcker 0,5-30 MHz 
kontinuerlig med digitalavläsn. Signifikant 
± 0,3 kHz. Collins 51-J-3, täcker 0,5-30 
MHz, gradering varje kHz . Tel. 019/ 
201722 kl 18-19. Jan Tuner. 
• Rx Sommerkamp FR-50B något beg. 
omkring 1000 kr. SM7ENR/ Evert. Tel. 0380/ 
411 68 lörd o. sönd. 
• RX Heath HR10B + kalibr. + bättre 
utväxl. Lite använd, garanterat felfri. 
Skicka kort - jag ringer. SM5HRP Kari 



Gustafsson, Kamomillg . 30, 75447 Upp
tala. 018/25 19 62. 
• Transistorslutsteg 2 m FM, 50 W. 
SM6GFR/Staffan. Tel 0340-85126. 
• Braun SE 300, 2 m SSB/CW-trans
ceiver med tillhörande nätaggregat. 
3300 :- . SM3GXM. Tel 063-34111. 
• HEATHKIT OX 60B + HG 10B kör
klara, mkt välvårdad , en ägare. Tot. end . 
700:-. SM7GWF Holger Klintman, 00-
centg. 5 A, 21452 MALMÖ. Skriftligt svar, 
gärna med teLnr. 

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

SSA:s FÖRSÄLJNINGSDETALJ 

har fått in QTH-Iokatorkartor (400 x 
400 mm). Pris 4:-. Rothammels an
tennbok och blazermärkena är slut för 
tillfället. 

Köpes 

• Amatörmottagare Hallicrafter, Ham
marlund eller likn. helst allbandsmott. 
med tyst bakgrund och SSB. S. m. data 
i våglängder i meter and Kc. m.m. Kon
tant. Sten Andersson, Box 21 , Rimforsa. 
• VFO till multi - 8. Tel. 771 2873 
efter kl. 18. SM0DSZ. 

Nya medlemmar och signaler 

Nya medlemmar per den 15 iuni 1976 

SM2DYR Hon s Svensson, Box 410, 621 04 Visby 4 
SM7EML Lars Johansson, Skyttevägen 10 F, 29070 

Svängsto 
SM7EPI Hons Ottosson, Hämplingegoton 22, 21 4 59 

Malm ö 
SM3EXM Simon G rönlund, Hammo rsön 1521, 87052 

Nyland 
SM5FIL Bengt Polmqvist, Mormorvä gen 16 A, 

752 44 Uppsala 
SM4FPJ Mats Dunghed, Häckgatan 10, 66500 Kil 
SM0HBO Bo Gustafsson, Sol hems Hogväg 3, 

16356 Spån ga 
SM6HCS Sven Thom as Spa rreda l , Tunnland sgatan 

12, 42 1 38 Västra Frälunda 
SM5HFL Peter Johansson, Surbrunnsvägen 2 A, 

734 00 Hallstahammar 
SM3HFN Kurt Kvist, Rod ergatan 44 G, 80235 Göv le 
SM2HJS Mots Ekevad, Magnusvägen 7, 940 10 

Hortlax 
SM2HKS Olof Degerfeld t, Kandidatvä gen 6, 90242 

Umeå 
SM3HLQ Michael Engsträm, PI. 2330, Skallböle

farsen, 860 10 Mot fors 
SM6HNS Dick Stenhalm, Väl lsi övägen 57 A , 43062 

Pix bo 
SM7HOP Staffan Fredin, Rasmusgatan 17, 21446 

Ma lmö 
SM6HRR Stefa n Ado lfsson, Bragevä gen 23, 43300 

Port iii e 
SM7HRS Lars Källemark, Arkl imästarega tan 35, 

3 tr , 37 1 00 Karlsk rona 
SM7HSP Ing e Ekenberg , Adalsvägen 28, 2907 1 

M ö rr um 
SM7HUE Lennart Lunda hl , Söd ra Aby 7, Postlåda 

808, 23020 Klogstorp 
SM4HVK La rs- Er ik Johansso n, Häradsvägen 23 A , 

781 00 Borlänge 

SM6HVO Att ila N emeth, Ringst igen 21, 541 00 
Skövde 

SM6HVR Su ne Folken by, Brunnehagen 37 , 41 7 47 
Göteborg 

SM2HZQ Urban Sundst röm, Axvägen 28, 931 00 
Skellefteå 

SM7-6064 Mats Må rtensson , Box 44 , 260 40 Viken 
SM6-6065 Lars-Ove Dahlqvist, Gisslabacken 25, 

44600 Alvängen 
SM6-6066 Anders Kä llbom, Doma revägen 43, 1 

vån., 433 00 Part i i ie 
SM7-6067 Roland Nilsson, Abenråvägen 16, 35246 

Växiö 
SM6-6068 Hons Bi Ils kog, Södesvä gen 11 , 44600 

Al vängen 
SM0-6069 Walter Pernhult, Döbelnsgatan 47-49, 

2 tr., 11352 Stockholm 
SM0-6070 Knut Johansen, Ressnel eden 76, 7 tr, 

172 44 Sund byberg 
SK6JZ Radioklubben Göteborgs Antenn Division, 

cia Malmberg, Tycho Brahes gata 22, 
41517 Göteborg 

Nya medlemmar per den 15 iuli 1976 

SM5AE Sigge Mollson, Skattegården 133, 582 41 
Linköping 

SM5BXR Torsten Ha glund, Bobergsvägen 10, 77800 
Norberg 

SM6DMW Lars Tyft, Klassikerga tan 17, 422 41 
Hisings·Backa 

SM6FDC Arne Jörg ensen, V ,a Långgatan 35, 
54300 Tibro 

SM7HAQ Irene Undan, Kyli nge 1,12, 294 00 Sä l
vesborg 

SM3HAS Sten Li nd st räm, Sands lån 3144, 87052 
Nylond 
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SM3HAV Sune Karlberg, Eskön 903, 80386 Gävle 
SM0HBU Jan Karlsson, Fornhöjdsvägen 12, 4 tr., 

151 58 Södertälje 
SM0HBV Bengt Afzeli us, Skäntorpsvägen 4, 121 42 

Joha nneshov 
SM5HCL Nils-Olof Andersson , Stångjärnsgatan 

169, 72473 Västerås 
SM5HDL Jan Helgesson, Hagvägen 11, 72233 

Västerås 
SM7HDW Michael Thurbin, Johannesbergsvögen 

16, 37030 Rödeby 
SM3HED Harry Sjäberg, Oden 1669, 87032 UII 

ånger 
SM5HEV Jens Zonder, Stångjörnsgatan 97, 72473 

Västerås 
SM0HFJ Dan Degerman, Ekback,vägen 10, 18400 

Akersberga 
SM3HFO Karl-Hugo Hamren, Box 536, 87051 Väja 
SM7HHS Lars-Olov Unden, Kylinge 1,12, 29400 

Sölvesborg 
SM7HIO Conny Ericson, Lupingatan 6,23300 Sve

dala 
SMSHIT Michael Häög, Durkgatan 8, 15013 Trasa 
SM7HKO Thomas Borglin, Nicoloviusgatan 8 B, 

21757 Malmö 
SM3HKO Hans-Evert Bylund, Box 5045 Högsta, 

872 00 Kramfors 
5M2HKS Olof Degerfeldt, Kandidatvögen 6, 

90242 Umeå 
SM0HMP Bo Mörfelt, Slagsta Backe 71, 14573 

Norsborg 
SM7HPC Barbro Fo llbring, PI. 6294, 29190 Kris

tianstad 
SM0HPP Mats Garle. Slogsta Backe 70, 14573 

Norsborg 
SM7HPO Bengt-Olof Bengtsson, Roskiidevägen 

5 B, 211 47 Malmö 
SMSHRO Berndt Lönngren, Släggkasta rgato n 4, 

72241 Vösterås 
SM6HSV Jan Friberg, Vasstigen 3, 44200 Kungälv 
SM0HTU Klas·GÖran Tu lldah l, Fornbocken 21, 

4 tr, 151 58 Södertöl je 
SM3HTX lennart Odlund, Tingsgatan 20, 82700 

liusdal 
SM4-6071 Benny Persson, Nolbygatao 26. 681 00 

Kristinehamn 
SM4-60n Bertil Ren dahl, Tvärgatan l B, 69300 

Degedors 
SM8-6073 ICT4DRI Sune Gustafsson, Rua de Joao 

das Regras 5. Cascais, Portugal 
SM7-6074 Bent Höjklint. Vougtsvög 32, 21372 Mal

mö 
SM6-6075 leif Dahlgren, Nyhammar 12086, 44405 

Odsmål 
SM3-6076 Bengt Köll st röm , Fa ck 3, 87051 Väja 
SM7-6077 Ni ls·Erik Ostling, Hålsjögotan 35, 21766 

Malmö 
SM4-6078 Magnus Elisson. G aml a Orebrovögen 

14, 692 00 Kumla 
SK7EY Bromöiia Radioamatörer, c/o Alf Bengts

son, Ifötorget 6, 29500 Bromöiio 

Aterinträde 

SM3BSF Stig Ostlund, Aspvägen 12, Hemmanet, 
86200 Kvissleby 

SL7BS Kungl. Krigsflygskolan, A vd. 7, 260 70 
lju ngbyhed 

Nya signaler 
Forts. fr . färeg . nr. 

SM3HOO Ulf Nösström, Svanö 1744, 87040 
Lundevarv . .. .. .. . . ... . .. . . . . . . .. . .. T 

SM5HPO Leif Nygren, Overselöv 8, 15032 
Stallarholmen . . .. . . . .. ...... .. . .... T 

SM0HPP Mats Garle, Slagsta backe 70, 14573 
Norsborg .... . ............ , , , . , , '. T 
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SMlHPO Bengt Bengtsson, Roskildevögen 5 B, 
211 47 Molmö .... . ........... ".. C+ T 

SM0HPT Tomas Svanfeldt, Tallåsvägen 8, 
18275 Stocksund ............... ".. . B 

SM4HOO Göran Arvidson, Landstormsvögen 
2 C, 702 27 Orebro "." ...... .. . " B 

SM6HOP Jan Svensson, Rimfrostgatan 43, 41740 
Göteborg ... " .. , .. , ... , ... , ....... T 

SMlHOO Carl-H ugo Hjelmer, Kirsebergsgatan 
35, 21220 Malmö .... " ............ C+ T 

SM6HOR (ex-53291 Jahnnie Nilsson , PI. 3102, 
Benareby, 435 00 Mölnl ycke ..... " . T 

SMlHRM lex-59501 Hans Riborg, Blekingevägen 
3 A , 222 25 Lund .................. " C 

SMlHRO Thorbjörn Bengtsson, Snöckeholm , 
230 12 Höllviksnäs ....... "" ., .. .. , T 

SM5HRP Kari G ustafsson, Kamomillgatan 32, 
754 47 Uppsala ..... , ... , .... , .. "... B 

SMSHRO Berndt Lönngren, Slöggkastargatan 4, 
72241 Vösterås ., .. , .. ", ..... ' .. , .. , T 

SM5HRT Bengt Söderlind, Grönstensvögen 18, 
75241 Uppsa la . .. .. ..... .. .... ...... B 

SM5HSK Siv Perbri nk, Blomma, 64023 Valla T 
SM6HSO Barbro Fredriksson , Ost ra Grevilli

gatan 23, 54200 Mariestad ,., .... , T 
SM7HSP Inge Ekenberg, Box 88, 290 71 Mörrum C 
SM7HSO Rolf Johansson, O. Farmvögen 46 D, 

21441 Malmö, .. . , .. "" .... , ... " .. , C 
SM0HSR Samuel Rosensohn, Grumsgatan 3, 

6 tr" 12344 Farsta .... " ....... ... " T 
SM7HTP Kenneth Andersson , PI. 1414, Lörby, 

SM7HTO 290rfto rT~l vS~~~~~us~: ' 'N',' ' i,i~i(g~i~~ C 
22 A , 211 25 Malmö ................ " C 

SM0HUK lex-3971 Bernhard Lindemon, Gök-
holmsbacken 27, 12447 Bandhagen" T 

SM4HUP Göran Edel, Bjällervögen 4, 691 00 
Karlskoga , . , " .. '" , , .. , .. ... ... , . . T 

SM6HUO Arne Gaustad, Box 88, 51022 Hyssna A 
SM4HVK Lars-Erik Johansson, Häradsvögen 

23 A, 781 00 Borlänge ............. , C 
SM2HVN Ulf A xelsson, PI . 6307, 92100 Lycksele T 
SM6HVO Attila Nemeth, Ringstigen 21, 54100 

SM4HVP ~~~vdF~edrik~~O~: 'Kil'~~6g'~~ ' 6: ih' 00 B 
Ludv ika .............. "" " "".". T 

SMlHVO Peter Kariko, Furuha ll B 50 , 33030 
Gnosjö , .. ,., ..... , .. ",,,,, ..... ,,,, B 

SM5HVT Kenneth Medin, Väpnargatan 11 C, 
75336 Uppsala. B 

SM6HWO Bernt Rasenvik, Viktoriagatan 18, 
54200 Mariestad ., ... " .. .. ,,,,,.,,. T 

SM7HWP Lars-Göran Lundgren , Ostra Mjäli
byvägen 18, 29400 Sölvesborg ... ,., C 

SM7HWO lex-6017) Bert Hoffer, Roskildevögen 
9 B, 21746 Mal mö ."." ..... . ".", B 

SM3HXO 8itöå Hb~~E:~~d Aker~~~sg.~t~n., 5: T 

SM7HXP l ars Magnusson, Kyrkogatan 37, 57070 
Hägsby , , . . .. , . ". , ' .. , A 

SM5HXO Bengt Kna fe , Opphyttan, 150 11 
Bjö rnlundo ., T 

SM0HXT Olle Svensson, Dalgången 5, 17540 
Järfälla "." .. "" ." B 

SM0HYO Henr ik Järnefors, Akerbyvägen 96, 
18335 Täby" ... ". .. .. "" ...... C 

SM0HYP Tork el Nyström, Völlingbyvägen 158, 
16221 Völlingby " ... """ .. "" .. . A 

SM0HYO Christer Nilsson, Gronöngsringen 
46 A , 6 tr. , 13500 Tyresö,,, ,,,,,, ... T 

SM0HYT Björn Svensson, Dalgången 5, 17540 
Järfälla B 

SMlHZO Arno Steimann , Ramels vög 39, 21368 
Ma lmö ." " , .. . " . .. " . . . " . . . " C+T 

SMlHZP Eva Unden, Rönnvägen 24, 29300 
Olofström ",,,,, ... , ... ,,,". C 

SM2HZO Urban Sundström, A xvägen 28, 931 00 
Skellefteå ' , , , , , " " .. " .. , " C 



Nya signaler SMSHUR Väste rås T 
SM0HUS Forsla T 
SM0HUT Johanneshov B 
SM6HVR Göteborg T 
SM6HWR Mölndol T 
SM0HWS Södertälje T 

Signal Ort Klass 
SM0HWT Bandhogen B 
SM7HXS Lund T 

SM0BEM Stenhornrn C SM0HYR Blidö A 
SM3CCS lex-59851 Alllo T SM0HYS SödBrtä lje T 
SM6COY Mellerud C SM6HZR lex -59611 Ange red C 
SM6COZ lex-5873lMellerud C SM0HZS Södertölje T 
SM6CYU lex-59571 Mellerud C 
SM3DHC lex-55801 Os tersund A 
SM3DTU Husum T 
SM0ECZ Huddinge C 
SM0EGN Upplands Väsby T 
SM5EWT lex-5971 I Kungsör C 
SM6fDC Tibra B Nya signaler per den 7 juli 1976 
SM4fPJ Kil B 
SM6HBS Göteborg B SM0fEW lex-59631 Johanneshov B 
SM0HBT Hallstavik B SM0HAR Vollen tuna T 
SM0HBU Södertölje T SM0HAT Solna B 
SM3HCR Gövle T SM3HAV Gövle T 
SM6HCS Västra Frölunda C SM0HBV Johanneshov T 
SM0HCT Völlingby B SM7HBW Lyckeby T 
SM7HCW lex-5997) Huskvorna C SM0HCU Ekerö C 
SMH7DR lex-6015) Huskvarno C SM3HCV Allla T 
SM7HDU Högonös T SMlHD'I Vö xjö T 
SM6HER Göteborg T SM7HDW Rödeby B 
SM7HES Tranås T SM7HEO Ljungbyholm A 
SM0HET Handen B SMSHEV Vöxjö T 
SM7HEU Högonös C+ T SM6HFV Lidköping T 
SM6HfR Limmared T SM7HfW Hössleholm T 
SM6HfS Astarp T SM7HGV Jönköping C 
SM7HfT Lund B SM7HGW Bjärnum C 
SM7HfU Hössleholm B SM7HHV Vaggeryd T 
SM7HGO Sibbhult C SM7HHW Lyckeby C 
SM6HGR Halmstad T SMSHIT Trosa B 
SM0HGT Bandhagen B SM0HIV Sund byberg T 
SM7HGU Helsingborg T SM7HIW Karlskrona B 
SM7HHS Sölvesborg C SM7HJW Hössleholm C 
SM0HHT Farsta B SM7HKV Jönköping B 
SM3HHU Kramlors T SM7HKW Karlshamn T 

SM6H I R Angered T SM7HLW Lyckeby C 
SM7HIS Huskvarno T SM7HMS Söl ves borg T 

SM3HIU Björtrå T SM2HMV Sorsele T 
SM6HJR Tor up T SM0HNV Bromma B 
SM2HJS Hortlax B SM7HNW Tollarp C 
SM0HJT Hägersten B SM6HOU C;öteborg T 
SM7HJU Angelholm C SM7HOV Kri stianstad B 
SM3HKR Amatsbruk T SM7HPU Jönköping T 
SM2HKS umeå T SM7HPV Bromöiia T 
SM0HKT Hägersten 11 SM7HPX Sölvesborg T 
SM6HKU le x-5965) Bo rås. C SM7HPY Sölvesborg T 
SM6HLR Halmstad I SM7HOU Nöss ja T 
SM2HLS Korpikå B SM7HOV Bora T 
SM0HLT Stockholm B SM6HRV Göteborg B 
SM7HLU Högonäs T SM6HSV Kungälv C 
SM6HMR Vöstro FrblundC1 T SM7HTR Sölvesborg T 
SM0HMT Bandhagen R SM6HTS Lidköping T 
SM7HMU Helsingborg C SM4HTV AveS!Cl B 
SM7HNK lex -5952) Almhult C SM3HTX Ljusdal T 
SM7HNR Kristi (1!l Slod I SM4HUU Lindesberg T 
SM6HNS Pixbo I SM7HUV HusKvnrnn 1\ 
SM7HON Nöttroby I SM7HVS Mo lmö C 
SM0HOT For sla fl SM3HVU Allt o T 
SM7HPK lex-55001 Honnskoo C SM7HVV Kolmc1r B 
SM6HPR Hnlmslod I SM7HVZ KristioIlslod I 

SM6HPS Lidköping I SM2HWU Storumc1Il Il 
SM0HOS Töby l SM0HWV Huddinge C 
SM0HOT Stockholm 1\ SM7HXR Fjiilkingo T 
SM6HRR PortiIIe Il SM7HXU Malmö T 
SM7HRS Knrlskrono 1\ SM7HXV Sösdolo C 
SM6HRU Nol C SM5HYU Vösleros A 
SM0HSS Spongo A SM0HYV Spol1go T 
SM0HST Enskede 1\ SM2HZT Luleo B 
SM3HSU Bollstobruk T SM0HZU 501110 T 
SM0HTT Enskede 1\ SM7HZV KrislionsfCld T 

SM0HTU Södertölje T SM3HZX V(1lbo C+ T 
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ANNONSPRISER 

1/1 -sida 525 :-

3/4-sida 400'-
1/2-sida 275:-

3/8-sida 175:-
1/4-sida 150:-
1/8-sida 85:-

Annonsred SM4GL 

T JINA PENGAR 

Vi söker återförsäljare för Radio , Bil

Stereo & 27 MHz Komm.rad io m.m. 

(m indre kapitalinsats erfordras) . 

Lämplig även som s.k. " extraknäck" 

Fina förtjänstmöjligheter kan påräknas! 

Skriv eller ring för närmare upplys

ningar ! 

. Helektron Radio 
Box 58, 901 02 UMEA 
Telefon: 090·134400 

(Telefontid 11.0G-18.00 
Ho!mlund efterfrågas) 

TELEGRAFIKURS 
Ett siälv instruerande ku rspaket bestå ende av 
8 st kassetter ach en lärrlbak. Kursen passar 
för såväl nyböriare som för dem som vi ll nå 
hägre hastighet i telegrafi. 
Kursen ä r utarbetad av lära re med lå ng er
farenhet av telegrafiutbildn i ng ISMlVG). 
Du kan lätt och snabbt ti l lä gna Dig kun
sko fler frön grunden lJflfl till 150 tokt. 
Allt Du behöver ör en kassettbo nspela re. 
Kursen kastor endast 340,- inkl. moms. 
Du kan öven rekvirera bandspe la re m m frön 
oss. 
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UUDBANDSINSTRUKTIONER A.B . 
Box 21 

28063 SIBBHULT 

SSB - CW 
Sändare och mottagare garanterade nya el
I., r nyvärdigo. Priserno ink) flygfrakt och fö r
sakrrng . Tull och mervärdeskatt tillkomm er. 

O B S I Priserna i sv . kr. den 15/1 1976 

R.L.Droke 
SPR-4 150 kHz ·3O MHz 
RC4 160-10 m 
T4XC 160-10 m 200W pep 
L4B 2kW pep 
TRK 80-10 m 300W flep 
TR4C med noise blonker 
RVK VFO Imed TR4() 
A C4 115/230 V 
DC4 12 VDC pwr sup . m/TR4 
W4 2- 30 MHz Wm tr fvio PpJ 
MN2000 ant.onpassn.enhet 
SSR-l 0.3-30 MHz SSB, 

CW. AM 

Hy-Gain/Galaxy 
R1530 100 kHz- 30M Hz 

Atlas Radio 
210X + 200 PS 
210X + 220 PS 

Ten-Tee 
Triton IV 

med PS & VOX 

$ 582 (2.565 ,- ) 
$ 56) (2.470 ,- ) 
$ 561 (2.470 ,- ) 
$ 893 (3.935,--) 
$ 571 (2.515,-) 
$ 666 (2.930 ,- ) 
$ 125 (550 ,- ) 
$ 135 (600 ,- ) 
$ 135 (600,-) 
$ 70 (310 ,- ) 
$ 222 (980,'- ) 

$ 330 (1.455,-) 

$ 1390 (6.130,-) 

$ 658 (2.905 ,- ) 
$ 709 (3.130 ,- ) 

$ 636 (2.805,-) 
$ 772 (3.405,-) 

Rotorer- 115V ae fmed Postfloket) 
HAM II $ 138/146 m. 220V trafa (610 ,-/645,-) 
CD-44 $ 101/109 m. 220V troto (445 ,-/480,-) 

Clegg FM, Robot SSTV, HAL RTTY, Alpha etc . 
Pris på förfrågan. 

Antenner-Moster, 
Telrex . Mosley, Hy-Goin. E-Z Way 
pris p6 förfrå gan 

PRISERNA KAN ÄNDRAS UTAN FOREGAENDE 
MEDDELANDE. 

Du sparar pengar och får öndå de senaste 
modellerna nör Du köper direkt fr6n USA. 
Priset Du betalar är i dollar. 
Skriv till W9A DN 

ORGANS and ELECTRONICS 
P.O. 80x 11 7 

Lockport. Illino is 60441 USA 

RTTY TV-display 
En önsKedröm kon bil verklighet. Tyst RTTY · 
trnfik. Med DJ6HPs 'V·display fr6n Bauda t 
1ill video. Prisexempel : 
• Hondbok på svenska 30 :-
• Kretskort. oborr(lde 18 st) 370,-
• Komr> l. komflonentsots 1520,-
Dessutom kretskort, byggsat ser fö r terminal
enhet. hostighetsomvondlare , CW· N otch -filter 
Kontoklo oss fö r ytterliga re info r ma ti o n och 
prislista for kretskort, byggsatser m m f ö r 
hela vört program. 

EAC ELECTRONICS 
Box 6. 59500 MJOLBY 

Te l. 0142/720 30 



BYGG HEATHKITI 

HW-101 Transceiver 10-80 m 
180W input SSB, HOW input CW 
Pris: 2240:- i byggsats 
Kraftaggregat 385:-
CW-filter 400Hz 195:-

BESTÄLL HEATHKIT-KATALOGEN 1976! 

SB-104 Transceiver 10-80 m 
Helt halvledarbestyckad 
Digital avläsning 
Bredbandsavstämd 
Output: 100 eller 1W 
Pris : 4450:- i byggsats 

HEATHKIT, Schlumberger AB 
Box 12081, 10223 STOCKHOLM 12 
Norr Mälarstrand 76. Tfn 08-52 07 70 

DEN PROFESSIONELLA 
BYGGSATSDATORN 
IMSAI 8080 
Grundsatsen består av följande : CPU-kort med Intel 8080 A, frontpanelkort 
med strömbrytare och panel, nätaggregat som lämnar 8V 20A, + 16V 3A 
och - 16V 3A, låda och chassie. 

Dokumentation: Intel 8080 Manual "Introduction to Micro Computers" en 
460 sidors bok som behandlar det mesta om mikrodatorer. 
"IMSAl 8080 Users Manual" 

Mjukvara: med satsen följer : Assembler, Text Editor. Monitor, Debugger 
och 4K BASIC. 

Pris: 3.845:-

Tillbehör: 4K statiskt minne. 

Serieinterface och parallellinterface. 

HOBBY DATA 
Fack Föreningsg 67 
20012 MALMÖ 2 T el. 040-97 17 77 

Pris: 840:-

73 JAN NILSSON 
SM7DRI 

385 
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BEGAGNAT! 

TRX 

TX 

RX 

BEGAGNAT! 
BEGAGNAT! 

SWAN sooe inkl nät + HT 
SWAN sooe " 

SWAN 350 
DRAKE TR-4 inkl nät + HT 
DRAKE TR-3 " RV-3 + nät 
DRAKE TR-3 " + AC-4 
DRAKE TR-3 " 

HEATHKIT SB-102 + nät + CW-filter 
HEATHKIT HW-100 
HEATHKIT SB-104 + HP-1144 + S8-604 

+ S8-644 

DRAKE T-4XB (ny) 
DRAKE 2-NT 
HEATHKIT SB-401 
HEATHKIT DX-60B 
SOMMERKAMP FL-DX 500 
TRIO TX-S99 

DRAKE 2-8 inkl kalibrator 
HEATHKIT SB-303 + HT 

Mervärdeskatt inkluderat. 

Kr 2.500:
Kr 2.300:
Kr 1.700:
Kr 2.800:
Kr 2.850:
Kr 2.950:
Kr 2.200:
Kr 3.400:
Kr 1.550:-

Kr 5.800:-

Kr 2.500:
Kr 900:
Kr 1.600:
Kr 600:
Kr 1.700:
Kr 1.800:-

Kr 1.300:
Kr 2.200:-

Samtliga apparater är funktionstestade och genomgångna. 

ce'KPK ELECTRONICSAB 

• 
~:~~~~ta~8}30 10 30 

11329 Stockholm 



COLlNJÄRA ANTENNER 

20 Element 
40 
80 

Pris: 1 st. DX-120 

14,2 db 
17 db 
20 db 

20 element 
kr. 295:-

(Obs ! Bilden visar 40 element) 

KRYSSYAGI 

10 Element vertikalt : Centerfrekvens 
145,5 Mhz 

10 Element horisontalt: Centerfrekvens 
144,3 Mhz Pris: kr. 325:-

eller för CW/SSB endast: 

10 element horisontal t + 10 element 
vertikalt för vänster eller höger cirku
lär poralisation och axial polarisation . 
Kopplingskablar för de olika möjlighe
terna ingår. 

typ T : Centerfrekvens : 144,3 Mhz 

eller 

typ TTO : 145,9 Mhz för 
Satellit!rafik . 

Pris: kr. 355:-

LONGYAGI 
11 elements FM-antenn , fö rstärkn .: 13 db Pris: kr. 185:-

FM-VERTIKALANTENN 
Cush-Craft typ ARX-2 : Rundstrålande FM-antenn för basstn . o. repeater, för
stärkning 6 db 

(Bild finns i OTC nr 5 1976.) Pris: kr. 195:-

DESSUTOM LAGERFÖR VI NU ÄVEN CUSH-CRAFT KORTVAGSBEAMAR 
10 meter typ A28-4, 4 element, förstärkn . 10 db kr. 495:-
15 " A21-3, 3 " 8 db kr. 585:-
20 " A14-3, 3 8 db kr. 955:-

KENWOOD: -stationer finns som vanligt i lager. 

1JårgårJa ~aJio A~ 
Box 27 - Kungsgatan 54 - 44020 VARGARDA - Tel. 0322/20500 
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• 
BÄTTRE TRANSCEIVER 
F ÄR DU LEJA EFTER • • • 

TS520 
3.870:-

VF0520 
695:-

TS-520 är komp ak t, allt i ett tran sceiver med inbyggt AC/ DC power och hög

talare. SSB och CW, 80 till 10 mtr. 2-läges ALC och dubbel split. freq . 

Inbyggd tystgående fläkt. Noise blanker (MF) . Duo mosfet i HF, MIX + MF 

m.m. 

Det finns många bra transceivers på marknaden idag men om Du jä mför 

noga . studera spec ifi kat ionen, tala med någon KENWOOD-ägare och Du 
komme r t ill samma slutsats som tu sen andra har kommit till 

DU KAN INTE i<;OPA EN BÄTTRE RIG FOR PENGARNA . 

Begagnat: 

Ett antal begagnade apparater så
väl KV- som 2m-stationer i lager. 

BEGÄR SPECIAL
PROSPEKT 
GRATIS 

SPECIAL fYNDI Billigt billigt. .. 1 
Ant. -lina Cu 525 tråd~ på bobiner om 300 m. 150:-/rullen. 

~adio~ex 063-124835 vx 

öSTERSUND 



uniden 2020 

MOOEL2020 

En nyhet som kommer ott låto tolo om sig. En rigg som kan uet mesto, men trots detto till rött 
pris. Prestanda, 

f rekvensområde : 3,5-4 Mhz, 7-7,5 Mhz, 14-14,5 Mhz, 21-21,5 Mhz, 28-30 Mhz . Dessuto-n 
mottagning på 15,0 Mhz IWWVI och 27-27,5 Mhz. 
Trafiksött : SSB ILSB/USBI, CW och AM. 
Sändningseffekt : 200 W PEP SSB/CW och 100 W AM 
Rärbestyckn ing : 2 st 6146 B + I st 12BY7 driv. 
Transistorbe.tyckning : 52 tronsisto rer, 16 FET, 18 IC och 154 dioder. 
Stabilitet : Drift mindre ön 100 hz. 
Selektivitet: 2,4 kHz vid -6dB, 4 kH z vid -60dB, vid SSB/AM 

0,6 kHz vid -6dB, 1,5 kHz vid -60dB vid CW 
CW filter inbyggt. 

Känsl ighet: 0,3 uV vid -10dB S/N. 
Börvågs och sidbandsundertryckning : böttre iin 50d5. 
f inesser: Inbyggt 12 V DC och 220 V AC. Noiseblanker och 25 kHz kristollkalibrator inbyggd. 
8-poligt kristallfilter och separata filter för LSB och USB. RF-attenuator inbyggd till -70dB. 
Dubbel RIT med :!: 5 kHz eller ± I kHz. Effektiv ALC och mycket godo korsmodulations
egenskaper . Kylflökt för ,lutrören, tystgående, inmonterad. Uniden speciol PLL fastlås t loop 
med sto r noggranhet. Uniden speciol disploy med LED ner till 100 kHz och trumskala pö 
kHz. Tydlig och lött avlöst skalo. VFO omr6de 100 kHz med tryckomkopplare för vorje 100-
del gör fontas t iskt bra stabilitet ach linjör i tet . Mikrofon medföljer Högtalme finns inbyggd 
Vikt : 18 kg. 
Mått : 350x165x333. leverans : oktober. 

General-agent för Skandinavjen : 

BEJOKEN AB 
Box 30010 
20061 MALMÖ 
Tel: 040/119560 - 115161 
Telex : 33118 

-

PRIS: 
Uniden 2020 
Uniden Hl20 
Uniden 8020. extra VFO 

~SVEBRY ELECTRONICAB 
VAllEVÄGEN 21 BOX 120 54101 SKÖVDE 1 TEL 0500-800 40 

3R9 



Lågpris basic-dator 
komplett med bi Idskärm 
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@MOTOROLA 

Komponenter för amatörer 

2-meter In-lut-effekt Brusfaktor I lager Pris 
2N6080 O.2/6W JA 45:-
2N6081 3/20W JA 67 :-
2N6084 10/40W AUG 156:-
MRF245 15/100W MAJ 283 :-
MHW602 O.2/20W JA 323:-
BFR91 1.9dB/500MHz AUG 17:-
MRF904 1.3db/ 145MHz AUG 22 :-

Typiska värden Inkl . Moms 

70-cm Ini ut-effekt Brusfaktor I lager Pris 
MRF515 O.2/1W JA 17:-
MRF618 3/15W- JA 175:-
MRF621 12/45W JA 288:-
MHW710-1 O.2/20W JA 366 :-
MRF904 1.9db/500MHz AUG 22:-

--
Typiska värden Inkl. Moms 

BEHÖVER DU MOTSTAND? 1/4 WATTS KOLFILMS? 

I så fall har vi hela E 24 ± 5% på lager 
Pris: Kr 12:-/100 st. 
OBS! säljes endast i 100-förpackning. 

ANTECO AB BOl( 2090. 
141 02 HUDDINGE 
Telefon 08/7744030 



En 14»'mM31 
till varje pris I 

R-4C Beställningsnummer 78-3661-2 
SPR-4 Bestälin ingsnummer 78-3500-2 
SSR-I Beställ n ingsnumrner 78-3668-7 
TR-4C Beställningsnummer 78-375 I - I 
RV-4C Beställ n ingsnummer 78-3753-7 
T-4XC Beställningsnummer 78-3841-0 
AC-4 Beställningsnummer 78-3780-0 
MN-2000 Beställningsnummer 78-3890-7 

OBS! Alla produkter ovan finns lager. 

Pris inkl. moms kr 2.950:60 
Pris i nkl. moms kr 2.974:20 
Pris inkl. moms kr 1.450:--
Pris inkl. moms kr 3 . 080:--
Pris inkl. moms kr 636:50 
Pris ink!. moms kr 3. 111:40 
Pris inkl . moms kr 664:70 
Pris inkl . moms kr I. 152:95 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23. 08/7300700 


