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KW Electronics:
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7

1.
2.
3.

4.

Vai av ordforande for motet. 
Vai av sekreterare for motet.
Tillkannagivande av vid motet upp- 
gjord rostlangd.
Vai av tvi personer att jamte ordfo- 
randen justera motets protokoll. 
Justeringsmannen skall tillika tjanst- 
gora som rostraknare under motet. 
Frigan om motet ar stadgeenligt ut- 
lyst.
Frigan om dagordningens godkan- 
nande.
Framlaggande av styrelse- och kas- 
saberattelse. I styrelseberattelsen 
skall aven lamnas en redogdrelse for 
resultatet av forra irets motioner.
Framlaggande av revisionsberattelse. 
Frigan om styrelsens ansvarsfrihet 
for det gingna arbetsiret.
FaststaIla det tillkannagivna valresul- 
tatet for styrelseledamoter och revi- 
sorer med suppleanter.

11. Vai av ledamoter till styrelsevalbered- 
ningen for nasta irsmotes val av sty- 
relseledamoter och revisorer med 
suppleanter.

12. Val av tvi postrostraknare jamte en 
suppieant for postrostningar fram till 
nasta irsmote.

13. Behandling av inkomna motioner. 
Styrelsen skall avge yttrande till in
komna motioner.

13:1. Motion nr 1. Inskrankning vid post- 
rostning. (stadgeandring).

13:2. Motion nr 2. Granskningsorgan vid 
oversattning frin svenska.

13:3. Motion nr 3. Nytt T-certifikat.
13:4. Motion nr 4. Angiende LF-detekte- 

ring.
13:5. Motion nr 5. Om SSA:s bulletinverk- 

samhet.

Forts, nasta sida

Styrelsen har anslagit ytterligare 3.500: — 
kronor for anskaffande av annu ett antal "av- 
storningslidor" for placering i de distrikt 
dar behov foreligger.

Styrelsen har beslutat att avkastningen av 
SM5ZK:s fond for 1977 skall tilldelas Fore- 
ningen for Glinda Garns Utveckling med 
klubbsignalen SK5CG i Orbyhus.

Andringsforslag till SSA stadgar. omorga- 
msation och normstadgar for SSA-klubbar

behandlades. vilket framgir pi annan plats i 
detta nummer av QTC.

Ett NRAU-mote kommer att avhillas • Oslo 
den 1 —2 april 1978 och beslots att SM0OX, 
SM4GL. SM5AGM och SM0DJZ skall rep- 
resentera SSA. Vid lARU-motet i Ungern 
den 24 — 28 april 1978 kommer SM0OX. 
SM4GL och SM4AGM att delta. Vid bida 
dessa moten kommer huvudsakligen frigor 
infor WARC 1979 att behandlas.

Styrelsen

Arsmotet 1978
DAGORDNING

Frin styrelsen

INFORMATION FRAN STYRELSE 
SAMMANTRADE 1978-02-03—04

Kassaforvaltaren meddelade att det eko- 
nomiska laget vid irsskiftet enligt bokslutet 
for 1977 var helt tillfredsstallande, vilket 
framgir av det publicerande bokslutet pi 
annan plats i detta nummer. I bokslutet redo- 
visas ett overskott, som inte var budgeterat 
eller vantat men naturligtvis onskvart. Anled- 
ningen till overskottet var bl a att det befara- 
de medlemsbortfallet pi grund av kraftigt 
hojd medlemsavgift inte blev si stort och att 
arbetet med den nya boken i amatorradiotek- 
nik annu inte kunnat piborjas, varfor vi heller 
inte haft nigra utgifter for den under 1977. 
Under slutet av 1977 passerade medlemsan- 
talet den magiska gransen 5000 och den 
5000:e medlemmen blev SM4IXW som er- 
hi Iler fritt medlemskap under 1978 som jubi- 
leumspresent.

Styrelsen beslot att foresli irsmotet en 
maximal medlemsavgift pi 135: — kronor for 
1979 med mojlighet for styrelsen att under 
hosten 1978 slutgiltligt pova och faststalla 
medlemsavgiften till erforderligt belopp. 
dock host 135: — kronor.

Presstodsnamnden har behandlat SSA.s 
ansokan om stod for QTC 1977 och funnit att 
QTC uppfyller villkoren enligt forordningen. 
Efter avgivande av en del ytterligare upp- 
gifter hoppas vi fi bidrag for QTC 1977. Det 
ar SM7JP som handlagger bidragsfrigor och 
som utfort ett fint arbete.

QTC
ANSVARIG UTGIVARE
Einar Braune, SM0OX 
Femxvagen 11
180 10ENEBYBERG

HUVUDREDAKTOR
Sven Granberg. SM3WB 
Kungsbacksvagen 29
802 28 GAVLE 
Tel 026 18 49 13bost 
026 12 98 80 ankn 2260

Organ for Foreningen Sveriges Sandareamatorer

ANNONSER (UTOM HAM ANNONSER)
Gunnar Eriksson, SM4GL
Box 12. 791 01 FALUN
Tel 023 114 89
023 - 176 31 bost.

HAM ANNONSER
SSA.s kansli
Ostmarksgatan 43. 123 42 FARSTA
Postgiro 2 73 88 8
Telefon 08 64 40 06

Arging50 1978 Nr 3
SWISSN 0033 - 4820

PRENUMERATION
SSA:s kansli
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA 
Postgiro 5 22 77-1
Telefon 08 64 40 06

Denna upplaga ar tryckt i 5 500 ex 

Bilaga medfolier

Ljusdals Tryck AB

KALLELSE TILL SSA:s ARSMOTE 1978
Foreningen Sveriges Sandareamatdrer kallar harmed till ordinarie irsmote sondagen den 9 april 1978 

pi Bohusgirden i Uddevalla. Samling kl 0930 och irsmotesforhandlingarna borjar kl 1000.
Dagordning for irsmotet, motioner, styrelseforslag och forslag till stadgeandringar, bokslut och verk- 

samhetsberattelse for 1977 samt forslag till budget 1978 iterfinns i detta nummer av QTC.
Alla som avser delta vid irsmotet i Uddevalla uppmanas att medfora gallande medlemskort for 1978. 

Medtag ocksi lampligen detta nummer av QTC. Fullmakt for annan medlem skall for kontroll postas se- 
nast tisdagen den 4 april 1978 till SSA kansli, Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA eller avlamnas lordagen 
den 8 april 1978 pi Bohusgirden i Uddevalla enligt vardklubbens anvisningar. Undantagsvis kan enstaka 
fullmakter mottas senast kl 0900 motesdagen utanfor irsmoteslokalen. Mellan kl 0900 och 1000 motes- 
dagen miste ges foretrade for kontroll av motesdeltagare och eventuella fullmakter som inlamnas vid 
denna sena tidpunkt kan endast i m5n av tid behandlas i andra hand. Vi kan inte garantera att fullmakter 
inkomna under timmen fore Srsmotet hinner kontrolleras fore Srsmotesforhandlingarnas borjan kl 1000. 
Se darfor till att posta eventuella fullmakter senast tisdagen den 4 april 1978 enligt ovan.

Styrelsen

00 ai
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14.

14:1.

14:2.

14:3.

14:4.

14:5.

14:6.

15.

ner.
Behandling av styrelseforslag och ti- 
digare stadgeandnngsforslag.
Fdrra Arets motion nr 13 om battre 
preciserad tidpunkt for inlamnande 
av motioner (stadgeandringsforslag), 
undertecknad av SM5DPS. SM5EWN 
och SM5FFQ. Beslots av Arsmotet
1977 att andra meningen i § 9 b 
skulle fA foljande lydelse: "SAdan an- 
malan skall vara poststamplad senast 
den 31 januari eller pA annat satt lam- 
nas till styrelsen senast den 1 februa- 
ri for att behandlas vid darpA foljande 
Arsmote." och gavs samtidigt mojlig 
het for styrelsen till smarre korrige- 
ringar om sA befanns vara lampligt 
Eftersom motionen innebar en stad- 
geandring sA ager inte beslutet gil 
tighet. enligt § 22 i stadgarna. forran
1978 Ars Arsmote dessutom bifallit 
motionen med mmst 2/3 majoritet av 
rostlangden.
Fdrra 5rets styrelseforslag om omor- 
ganisation, inforande av "kryssrutor” 
samt fortydligande av vissa datuman- 
givelser och dartill erforderliga stad 
geandringar. Arsmotet 1977 bifoli 
styrelsens forslag med vissa ranelser 
samt med hanvisning till SM7ANL:s 
forslag till styrelsen lydande: I sek- 
tionsledarnas arbetsbeskrivningar 
skall tas med de arbetsuppgifter inom 
handikappverksamheten som fram- 
forts i motion nr 3, 1977”. Eftersom 
styrelsens forslag innebar en stadge- 
andring sA ager inte beslutet giltighet 
forran 1978 Ars Arsmote dessutom bi
fallit motionen med minst 2/3 majo
ritet enligt § 22 i stadgarna.
Fdrra Arets styrelseforslag om and- 
ring av verkstallande utskottets (VU) 
sammansattning och dartill erforder 
liga stadgeandringar. Arsmotet 1977 
besiot att meningen i § 12 efter StyreF 
sen kan tiH sin hjalp kalla eMer anstalla 
personer for sarskilda uppdrag” skul
le lyda: "Ordforanden, sekreteraren. 
kassaforvaltaren samt en distriktsle- 
dare (DL) utgor styrelsens verkstal
lande utskott (VU > och skall behandla 
lopande arenden samt fatta beslut i 
foreningens anda. DL-representan- 
ten i VU utses av distriktsledarna.” 
Eftersom styrelsens forslag innebar 
en stadgeandring sA ager inte beslu
tet giltighet forran 1978 Ars Arsmote 
dessutom bifallit forslaget med minst 
2/3 majoritet.
Styrelsens ytterligare forslag till kor- 
rigeringar i stadgarna i samband med 
omorganisationen.
Styrelsens forslag om ytterligare and- 
ringar i stadgarna i samband med om
organisationen.
Styrelsens forslag till normstadgar 
for SSA-klubbar.
Behandling av budget for 1978 samt 
styrelsens forslag till medlemsavgift 
for 1979.
Beslut om plats for nasta Arsmote. 
Synpunkter pA verksamheten for in- 
nevarande Ar.

13:6. Motion nr 6. Om slopande av kravei 
pA kristallstyrd sandare for C-amato- 
rer.

13:7. Motion nr 7. Om okad information 
till SSA:s medlemmar. (stadge
andring).

13:8. Motion nr 8. Reducerad medlemsav 
gift utan QTC for klubbar.

13:9. Motion nr 9. Forenklad loggboksfo 
ring vid mobil amatorradiotrafik.

13:10. Motion nr 10. SSA forbund. (stadge 
andring).

13:11 Motion nr 11. TillstAnd till "icke tal- 
kommunikation” via vAra relastatio

SSA 1977
verksamhetsberAttelse
Foreningens styrelse har under Aret bestAtt av:

Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare 
Kassaforvaltare 
Ledamot 
Suppieant 
Suppieant 
DL0 
DL0-suppieant 
DL1 
DL1-suppieant 
DL2 
DL2-suppleant 
DL3 
DL3- suppieant 
DL4 
DL4-suppieant 
DL5 
DL5-suppieant 
OL6 
DL6-suppieant 
DL7 
DL7-suppleant

SM0OX Einar Braune
SM5AA Lars Hallberg
SM0CWC Stig Johansson
SM5LN Martin Hoglund
SM5CJF Lennart Arndtsson
SM0COD Gothe Edlund
SM3AVQ Lars Olsson
SM5BBC Ulf Swalen ’)
SM0FFS Lennart Hubner
SM1CXE Roland Engberg
SMICCWJan Hallddn
SM2FGO Bjarne Knuts
SM2CBS Tore Sandstrom
SM3CWE Owe Persson
SM3CRY Bo Carnerius
SM4FVD Lasse Karlsson
SM4BOI Olof Sundin
S M5ACQ Donald Olofsson •) 
SM5CLK Ingemar Lofkvist
SM6CPO Ingemar Jonsson 
SM6EDH Carl-Gustaf Castmo 
SM7CRW John-lwar Winbladh ")
SM7BNL Bengt Frolander (fr o m 77-11-10) 
SM7CGW Bruno Westerlind

•) Har under Aret ersatts av DL-suppleanten.

Foreningens revisor har under Aret varit SM0FXB. Carl Henrik Witt och revisorsuppleant 
SM5OV. Curt Holm.

Vid Arsmotet 1977 omvaldes ledamoterna och suppleanterna i 1976 Ars styrelsevalberedmng 
att verka fram till Arsmotet 1978:

SM5ERP Jan Soderberg (sammankallande)
SM7JP EricCarlsson
SM2CTF Gunnar Jonsson
och suppleanter
SM0BDS Lars Forsberg och
SM4IM Enar Jansson

Till postrostraknare infor 1978 Ars val omvaldes vid Arsmotet:
SM0BSO Kurt Rosenthal och
SM5CPD Uno Soder

samt som deras suppieant: 
SM5TC Arne Karldrus

Styrelsen har under 1977 haft fyra ordinarie styrelsesammantraden, tvAdagarsmoten och ett 
endags extra styrelsesammantrade.

Verkstallande utskottet (VU) har haft elva sammantraden VU har under Aret bestAtt av: 
ordforanden. sekreterare. kassaforvaltaren och DL0.

Det medlemsbortfall som befarats med anledmng av den kraftiga hojningen av medlemsav- 
giften frAn 65:— kronor 1976 till 110:— kronor 1977 har gladjande nog uteblivit. Medlemsan- 
talet har under verksamhetsAret istallet okat med 0.9 % frAn 4977 till 5021. Det magiska talet 
5000 har sAledes passerats under slutet av Aret. Detta har verksamt bidragit till att fore- 
nmgens ekonomi var tillfredsstallande vid Arets slut.

QTC har utkommit med 12 nummer.varav ett dubbelnummer. Sidantalet okade frAn 600 
under 1976 till 684 under 1977. Under Aret utnyttjades i flera nummer maximalt antal sidor i 
vArt dAvarande A5-format och QTC-redaktoren anmalde svArigheter med an fA med allt ma
terial. Av denna anledmng beslots under hosten att fr o m 1978 overgA till A4-format med mojlig 
heter att vasentligt oka innehAllet i QTC. SAval SM3WB som spaltredaktorerena har under 
Aret nedlagt ett fdrtjanstfullt arbete pA QTC och samarbetet med Ljusdals Tryck AB har fun- 
gerat utmarkt. SM4GL har aven under detta Ar svarat for kontakten med QTC-annonsorerna 
och uppnAtt ett gott resultat for foreningen.

Samarbetet med Televerket har varit gott. Vid sammantraden under Aret har frAgor infor 
WARC 1979 och andra arenden diskuterats. Bland annat har uppnAtts. an C-amatbrer fAr an- 
vanda VFO men med motsvarande stabilitet som kristallstyrd sandare. an Aldersgransen for 
A och T-amatorer sankts frAn 18 till 17 Ar och an anvandmng av fjarrskriftsalfabetet ASCII 
tillAts vid RTTY-trafik. Dessa andringar trader i kraft 78-02-15. Dessutom har den 77-07-01 in
forts nya regler for trafik over relastation med tillAtelse till fast trafik, dock med absolut priori- 
tet for mobil trafik. Vidare har forhandlats om viss forenkling av forande av radiodagbok vid 
mobil VHF-trafik och om "nordiskt tillstAnd”. men var dessa arenden inte slutforda till Arsskif- 
tet. I borjan av Aret bildades en samrAdsgrupp pA Televerket for handlaggning av dispens- 
arenden. I samrAdsgruppen ingAr representanter for Televerket. Teleskolan och SSA. For nar- 
varande ingAr ordforanden SM0OX som SSA:s representant.

Den 29 — 30 januari avholls ett NRAU-mote i Stockholm, dA WARC-frAgor och andra 
gemensamma frAgor diskuterades.
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Jamboree on-the-air som tirade 20-irsjubileum 1977 gick av stapeln som vanligt under det 
tredje veckoslutet i oktober. I Sverige blev dehagandet storre an nigonsin tidigare av sival 
sandareamatorer som scouter. JOTA-jubiliet invigdes pi 80 m SSB av Hans Majestat Kung 
Carl XVI Gustaf frin huvudstationen SK0JAM, denna ging opererande frin Malarhdjdens 
Scoutkir. Som ett minne av denna handelse overlamnade ordforanden SM0OX SSA:s 
hedersnil till Kungen. Samrid och samarbetet med Svenska Scoutridet och Svenska Scout- 
forbundet har under iret intensifierats. Radioscoutverksamheten har tidigare bedrivits som 
forsoksverksamhet. Men under 1977 beslot Svenska Scoutforbundets styrelse att verksam- 
heten skulle bli permanent och ledas av ett grenrid under forbundsstyrelsen. SM7CZV utsigs 
att vara ansvarig for grenridets verksamhet och for att ytterligare befasta det utmarkta samar
betet med SSA inbjods SSA styrelse att utse en permanent medlem i grenridet. SSA styrelse 
har utsett vice ordforanden SM5AA att tills vidare ingi som SSA:s representant i grenridet.

Under 1977 togs en motion upp i riksdagen, motion 1976/77:417, av riksdagsman Eric Ha- 
gelmark om uppsattning av utomhusantenn for amatorradioanlaggning. Motionen avslogs 
visserligen i riksdagen med hanvisning till civilutskottets uttalande att lagstiftning inte bdr ske 
om vadparterna (fastighetsagare sandareamatorer) skall sluta avtal om. men att civilutskottet 
naturligtvis delar uppfattningen, att om den som soker tillstind att satta upp antenn - uppfyl 
ler de villkor som byggnadsnamnd och fastighetsagare rimligtvis kan stalla, skall han ocksi ha 
mojlighet an satta upp antennen, aven om det inte genom lagstiftning kan bli ett avtalsregle- 
rat omride. Riksdagsman Eric Hagelmark anser att man bdr anvanda materialet frin riksdags- 
behandlingen till att inyo prova fastighetsagarnas installing samt att folja upp detta. Om det 
trots riksdagsbehandlingen rider ovilja att bevilja tillstind, har riksdagsman Eric Hagelmark lo- 
vat att ta upp frigan pi nytt langre fram. Tolkning och bearbetning av materialet frin riks
dagsbehandlingen pigir, bl a med hjalp av en jurist.

Styrelsen beslutade under iret att en medlemsmatrikel for SSA skall ges ut under 1978.
Danska EDR fyllde 50 ir 1977 och uppvaktades med en giva frin SSA genom ordforanden 

SM0OX.
Motionerna till irsmotet 1977 har av styrelsen behandlats enligt foljande:
Motion nr 1 angiende aweckling av SSA kansli avslogs av irsmotet.
Motion nr 2 angiende QSL-kott for radiofyren SM4MPI/SK4MPI avslogs av irsmotet med 

anlednmg av att de av motionaren begarda QSL-korten redan var tryckta.
Motion nr 3 angiende fristiende stallnmg for SM5WL-fonden avslogs av irsmotet med 

hanvisning till att styrelsen antagit nya regler for SM5WL-fonden. Motionaren SM7ANL m fl 
fick antecknat i irsmotesprotokollet att de arbetsuppgifter inom handikappverksamheten som 
framfordes i motionen skulle ingi i sektionsledarnas befattnmgsbeskrivningar enligt den nya 
organisationen. I vantan pi att den nya organisationen skall trada i kraft har VU under ir 1977 
handlagt dessa arbetsuppgifter

Motion nr 4 angiende "nordiskt tillstind i plinboksformat" for sandareamatorer. Motionen 
bifolls av irsmotet och forhandlingar pigir med Televerket.

Motion nr 5 angiende "frilyst" frekvenssegment pi 80 metersbandet inom Region 1 for an- 
rop och vissa aktiviteter avslogs av irsmotet.

Motion nr 6, "Amatorradion. en samhallsservice" avslogs av irsmotet.
Motion nr 7 angiende kontaktservice i samband med SSA-bulletinema avslogs av irsmo- 

tet.
Motion nr 8 angiende fem alternativt tio medlemmars underskrifter for a) andidatnomi- 

nering och b) motioner, avslogs av irsmotet.
Motion nr 9 med onskemil om en utredning om en eventual fnvilligkir kallad "Sandareamatoremas 

Beredskapsorganisation” bifolls av irsmotet. SM7JP fick i uppdrag att leda en utredning i 
arendet. Mot slutet av iret presenterade SM7JP resultatet av sin utredning. Styrelsen beslot 
att utredningens resultat skall forelaggas irsmlotet 1978.

Motion nr 10 angiende internationellt agerande for sarskilda frekvenssegment vid tester bi- 
foils av irsmotet och SM4GL har fitt styrelsens uppdrag att inom NRAU och IARU agera 
enligt motionen.

Motion nr 11 med onskemil om att resultatet av foregiende irs motioner skall redovisas pi 
irsmotet och i verksamhetsberattelsen bifolls av irsmotet. Styrelsen tillampade rutinen redan 
vid 1977 irs irsmote och i verksamhetsberattelsen for 1976.

Motion nr 12 angiende battre information i QTC krmg forberedelserna infor WARC 1979 
bifolls av irsmotet med tillagget att informationen i QTC aven skulle omfatta de dvriga regio- 
nerna. Styrelsen har for att uppfylla motionen tillsett att en rad artiklar publicerats i QTC under 
iret om WARC 1979.

Motion nr 13 angiende battre preciserad tidpunkt for inlamnande av motioner bifolls av irs
motet och gavs styrelsen mojlighet att gora vissa smarre korrigeringar om si befanns lampligt. 
Eftersom motionen innebar en stadgeandring forelaggs den aven irsmotet 1978 for beslut.

Motion nr 14 a) var stalld i form av en friga: "Kan SSA:s arbetsgrupp WARC 1979 forhand- 
la utan op nionsmatning?" Arsmotet svarade "ja" pi denna friga och uttalade att arbets- 
gruppen WARC 1979 har motets fortroende att fortsatta sina forhandlingar med Televerket 
och inom IARU Region 1 utan krav pi opinionsmatning, men att medlemmarna skall infor- 
meras och ges mojlighet till yttrande och synpunkter om omstandigheterna si medger.

Motion nr 14 b) an SSA ej skall medverka till att kravet pi telegraikunnighet slapps for KV- 
omridet 28 — 29,7 MHz. Arsmotet beslot enligt motionarerna och upphavde darmed irs- 
motets beslut enligt motion nr 8, 1975.

Dessutom bor tillaggas att motion nr 9, 1975. uppfylldes 77-07-01 i och med de nya rela- 
stationbestammelserna och att forhandlingarna med Televerket enligt motion nr 3. 1976, 
ledde till att ildersgransen for A- och T-amatorer kommer att sankas till 17 ir fr o m 78-02-15. 
Sankning av dvriga ildersgranser avslogs av Televerket med hanvisning till krav pi sakerhet 
och ansvar.

Utover ovanstiende hanvisas till verksamhetsberattelser frin distriktsledare och funktio- 
narer.

Styrelsen vill ocksi framfora ett varmt tack till alia funktionarer, lokala klubbar och enskilda 
medlemmar. som genom vardefulla insatser verkat for foreningens och amatorradiohobbyns 
framjande. Ett varmt tack riktas ocksi till kanslipersonalen for deras fortjanstfulla arbete.

Styrelsen

Verksamhets
berattelser frdn 
distrikt och 
funktionarer

Distrikt SM0
Vid irsskiftet fanns i distriktet over 900 

medlemmar i SSA. (Licensierade, SK-SL- 
stationer och lyssnare).

SSA:s irsmote var 1977 foriagt till Hotell 
Flamingo i Soina. Ett stort antal personer 
deltog sival pi irsmotesfbrhandlingarna 
som vid lordagskvallens supd.

Aktiviteterna bland klubbarna har varierat. 
De fyra storsta ar SK0AR Stockholms Radio 
Amatorer, SK0BJ Nynashamns Radio Ama- 
torer, SK0CJ Jarfalla Sandare Amatorer och 
SK0HB Botkyrka Sandare Amatorer. Den 
sistnamnda har bedrivit stor ungdomsverk- 
samhet bide i klubbhus och skolor, CW-kurs 
har pigitt och testdeltagandet har varit 
stort. SK0AR och SK0CJ har haft 
regelbundna moten med olika foredrag och 
irets Field Day skedde gemensamt pi Ell- 
boda Friluftsgird. SK0BJ har efter en tids 
"vila” iter kommit iging. Ett valbesokt irs- 
mote i december lovar gott for framtiden 
plus ett utmarkt klubbhus, antennmast och 
modern stationsutrustning.

De kurser i radioteknik som SM5CR Carl- 
Goran Lundqvist i 25 ir haft pi Kursverksam- 
heten i Stockholm Universitet har nu over- 
tagits av SM5AKP Esko Antikainen. En kurs 
ar avklarad, en ny piborjas 1 januari 1978. 
Telegrafikurs har letts av SM0HVL Carl 
Biese pi 145.550 MHz.

Fyra distriktsmoten har avhillits, tre i 
Stockholm och ett i Sodertalje.

Nigra trikiga handelser mtraffade i distrik
tet. Botkyrkaamatorerna hade inbrott i sitt 
klubbhus varvid en stor del av stationsutrust- 
ningen blev stulen. Aven stationshuset i 
Agesta utsattes for inbrott. Repeatern 
SK0RIX pi 144 MHz som fanns uppstalld 
dar blev totalt sonderslagen. Pi juldagen ut- 
brot brand i namnda stationshus och 
repeater SK0RIX pi 432 MHz blev till aska 
di stationshuset brann ner till grunden. 
Bulletinverksamheten pi 80 m har letts av de 
rutinerade SM0CXM Lars-Erik Berglund, 
SM0COP Rune Wande och SM5RK Mauritz 
Lundqvist. Pi 2 m har SM0HVL Carl Bieses 
stamma troget hotts varje son dag.

SM5BBC

Distrikt SM1
Forst och framst ett tack till Bert/CJV som 

lamnat over suppleantposten till 
Jan/CCW.

SM1:or har hotts pi alia band frin 3,5 till 
12$6 MHz. dit Arne/BSA nu hittat. Ett flertal 
nya signaler pi I ar resultatet av CW-kurs- 
verksamhet. CJV forsvarade sin seger i por- 
tabeltesten och meteorskurar bevakas av 
Tore/DIE. Till ett field-day med bl. a. radio- 
pejlorientering i Stenkyrka i juli hittade 
minga vagen och pi GRK 30-irsmiddag i de
cember overlamnades SSA hedersnil till 
forreDLI. Karl-Gustav/AZK. Forre vice ordf. 
m.m. i SSA. Berndt/AWD. blev pi sin 60- 
irsdag i juli uppvaktad av SSA. Fyren 
SK1VHF har fitt modernare komponenter 
och repeatern SK1RGU har flyttat till Visbys 
syddstra utkanter. Bulletinen SK1SSA kors 
av "Ladda"/HOW i Visby.

Forts, sid. 89
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Balansrakning

TMgftngar
1977 

OmsattningstillgAngar 12—31
Kassa och bank  297.183:24
SM5WL fond  2.659:82
Kundfordringar  25.862:05
Forutbetalda kostnader  3.282: —
Ovriga fordringar  5.101: —
Varulager fdrsaljningsdetaljen  53.529:90
Varulager QSI  1.040:49
AniaggningstillgAngar:
Aktier i Koncentra  18.700: —
Inventarier:

Kontor  12.701:35
SK5SSA  1.390:47
SK0SSA  4.258;-

425.708:32

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantorskulder  17.826:40
Skaneskuld ................................................................. 10.971: —
Upplupna kostnader  10.000: — 
Ovriga kortfristiga skulder  15.229:48 
Reserv for forutbetalda medlemsavgifter  63.000: —
Reserv fdr framtagning av SSA-boken  100.000: - 
Lagerreserv  28.153:58
Eget kapital
IngAende kapital 1977-01-01 133.405:25 
Aretsoverskott  47.122:61

425.708:32

Resultatrakning

Intakter ’977
Medlemsavgifter  522.806: — 
Fdrsaljningsdetaljen  39.550:51
Diverse inkomster  1.739:75
Rantor  26.741:44

590.873:70

Kostnader 
QTC(netto)  108 621:60 
QSL(netto)  15.566:03
Loner  89 715:70
Lokal  16.264:25
Porto, telefon ......... 15.924:36
Distrikten  9.456:35
Reg IIARU  10 235:30
.. .............................................................................................. —
Sociala avgifter  49.639: —
Skatter  14.571: —
Omkostnader  30.026:95
Resor ................................................... 32 099 90
Tavlingar och diplom  2.092:33
Kontorsmateriel  6.196:33
SmAinventarier  2.296:95
Varuskatter  7.774: —
Upplaggning av semesterreserv  9.000: —
Avsattning till reserv for SSA-boken  100.000: -
Avskrivningar & inventarier  7 864: -
Okning av lagerreserv  16.371.04
Aretsoverskott  47.122:61

590.837:70

Stalld pant:
Bankrakning ........................................................ 3.736:95

Not. Av totalt utbetalade loner har direkt hanforliga fdrdelats pA kostnadsstallen och reste- 
rande redovisats som loner.

E. Braune M. Hoglund
ordf. Kassaforv.

Bokslutskommentarer

Vid utarbetandet av 1977 Ars budget for 
utsAgs att den hojda medlemsavgtften kunde 
pAverka posten medlemsavgifter. SvArig 
heten var att beddma hur stor pAverkan 
skulle bli. Ett budgeterat medlemsbortfall 
mAste ses som en realrtet och beraknades till 
max 15 — 20 %. Det verkliga bortfallet blev 
dock emellertid lagre eller omkring 7 %. 
Under Aret har dock medlemsutvecklingen 
vant sAdan att detta bortfall Atertagits och 
medlemsantalet uppvisar en okning jamfort 
med foregAende Ar. Medlemstalet var den 
31/121977 5021.

Det framlagda bokslutet presenteras i 
nA got awikande utforande jamfort med tidi- 
gare Sr. En ny bokforingslag har tratt i kraft 
och bokslutsmassiga transaktioner och 
penodiseringar har utforts.

I korthet kan sagas an de budgeterade 
kostnaderna val folja uppgjord budget och 
att medlemsavgifterna av ovan namnda ska I 
ligga val over de budgeterade. Dena har 
medfort an medel kunnat reserveras fdr 
framtagning av den nya SSA boken trots an 
Aret visar en overskon.

Med hanvisning till bokslutet kan konsta- 
teras att:

QTC har under Aret utkommit med en 
sidantal av 684, d v s en okning med omkring 
12 % mot foregAende Ar, vilket aven nAgot 
pAverkat utfallet men utgor en medveten 
satsning.

QSL ligger under budget, beroende pA an 
kostnaderna utfallit nAgot lagre an beraknat, 
men framforallt beroende pA an det budge
terade medlemsbortfallet inte intraffade, var- 
for intakterna ligga omkring 20 % over de 
beraknade.

Reg. I ligger under budget. Den 
forvantade avgiftshojningen till IARU for 
senades och mtraffar forst for 1978.

Loner NAgot under budget beroende pA 
underbemanning i skarven mellan personal- 
avgAng och ersanares tilltrade.

Lokal Under budget. Brist pA stadper- 
sonal.

Distrikten NAgot under budget.
Skatter NAgot over budget (Periodisering 

av sociala avgifter och skaner).
Resor NAgot under budget.
Porto o. telefon och Diverse omkostna

der sammanfaller med budget.
Kontorsmateriel NAgot over budget.

Tavlingar och Inventarier ligger under 
budget.

Varuskatter ligger under budget (periodi
sering av momstillgodohavande).

Ovriga poster utgores av bokslutstransak- 
tioner i huvudsak utanfor budget.

Forsaljningsdetaljens varulager bokfort till 
53.529:90 omfanar 31 artiklar med 17 586 
detal jer.

Den ekonomiska redovisningen omsluter
2,3 milj., vilket innebar en okning med omkr. 
35 % och tillhorande verifikat utgor en parm- 
rad pA omkring 2,2 meter.

Forenings totala bokslut omfanar 24 A4 
sidor.

Posten stallda panter utgor medel placera- 
de i en egen bankbok deponerade hos SKB 
som pant for fullgorande av vArt hyresavtal 
enligt kontrakt. Jamte upplupen ranta utgor 
summan den 31 12 1977 kr. 3.736:95.

SM5ZK donation 1975 ar placerad i en 
egen bankbok och uppgick avkastningen A 
denna for 1977 till kr 407:35. frAn vilken sum- 
ma kr 102: — utgorande skatt avgAr, och kvar 
att disponera blir kr. 306:35.

SM5LN
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SM5WL:s minnesfond

Bokslut 1977 12 31
resultatrAkning
Intakter 
Borgarbrev  1.144:50 
GAvor  963:70
Rantor  968:25

3.076:45

Kostnader
Porto  370:25
Omkostnader  475:90
Fnaavg. 1977  1.320:- 
ARIM  371:95

Skatter.............................................. 285: —
Arets overskott  253:35 3.076:45

balansrAkning
TillgAngar
Bankmedel  15.184:92
Fordringar  396: —

15.580:92

Skulder o. disponibla medel
SSA  2.659 82
Skatt................................................ 285: —
Disp. medel
Ing 1977

12.382:75
Arets oversk.

253:35 12.636:10
15.580:92

E. Braune M. Hoglund

Distrikt SM1
Forts. frAn sid. 87

SSA:s avstomingslAda har blivit val motta- 
gen och forhoppningsvis hjalpt en och 
annan. Den finns t. v. hos DL. QSL-organi- 
sationen ser ut som foljer: QSL distr.chef 
SM1CXE, HemseomrAdet. Ovriga ortsom- 
bud, dar det alltsA gAr bra an hamta kort ar: 
Visby SM1H0W, Ljugarn SM1CCW och 
FArdsund SM1AZK. F. 6. den vanliga upp- 
maningen till alia som har permanent fritids 
adress i SMI och alltsA ar berattigade att 
kora med SM1-call: pse kontakta QSL-distr.- 
chefen och meddela vart ev. i kommande 
kort ska sandas, garna Atfoljt av sjalvadresse- 
rat och frankerat kuvert. 100 % QSL-service 
utlovas.

Avslutnmgsvis en forhoppning om att an- 
talet solflackar fortsatter att oka under 1978 
och att den omskrivna "ohyra" som under 
Aret upptratt och forstort sA mAnga QS0:n 
helt ska forsvinna frAn vAra amatorband.

SM1CXE

Distrikt SM2
Aktiviteten inom SM2 har under det 

gAngna Aret vant mycket god. TvA ordinarie 
och en extra distriktsmote har hAllits i Alvs- 
byn resp. UmeA, varav Alvsbymotet var sam- 
ordnat med veckoslutskurs.

Klubbarna hAller ''oppet hus" for ung- 
domar samt bedriver intensiv kursverksam- 
het.

QSL-rutinen fungerar bra liksom de ovriga 
funktionerna mom distriktet. Bulletinen lases 
turvis av tvA operatdrer.

Relastationerna anvands flitigt bAde mobilt 
och for traning av CW-fardigheten.

Information till och frAn klubbarna fun
gerar, men dar finns mer att onska.

SM2FGO

BUDGET 1978
Inkomster
Medlemsavg  495,0
Forsaljn.det  35,0
Rantor  22,0

kKr 552,0

Utgifter
QTC  132,0 
□SL  23,0
Reg. I  24.5
Loner  121,0 
Lokal  23,0
Distrikten  12,0
Skatter  67,0
Resor  44,5
Porto o. tel  19,0 
Div. omk  38.0
Kontorsmatrl  6.5
Tavlingar  3,5
Inventarier  11,5
Varuskatter  11.0
Avskrivning  12,0
Overskott .......................................... 3.5

kKr 552,0

Utanfor budget raknas med att ta fram den 
nya SSA boken for vilken vissa medel av- 
satts separat.

SM5LN

Distrikt SM3
Klubbverksamheten har varit valdigt 

varierande inom distriktet. Det finns radio- 
klubbar som har varit praktiskt taget inaktiva, 
medan andra har en stor aktivitet med bl a 
byggkvallar. CW-traning, radiopeilonen 
tering, tekniska och andra foredrag pA pro
grammer Problemet inom radioklubbarna ar 
mAnga gAnger att skaffa fram "ledare” som 
kan aktivera medlemmarna. Gladjande nog 
har nAgra "avsomnade" radioklubbar vaknat 
till liv igen, namligen Radioklubben Faxe i 
Soderhamn och Gullangets Radioklubb i 
Ornskoldsvik och dessutom har Edsbyns 
Radioklubb kommit igAng riktigt ordentligt.

Radioklubbarna i Gavle, Hudiksvall och 
Sundsvall har under Aret haft CW-kurser 
over sina respektive repeatrar och flera nya 
C-och B-certare har tillkommit under Aret 
Fyra bulletinstationer finns inom distriket. pA 
3,7 MHz SSB frAn Bolinas, pA 3.6 MHz 
RTTY samt over repeater 145,7 MHz frAn 
Gavle och dessutom over repeater 145,775 
MHz frAn Hudiksvall.

QSL verksamheten skots, for vilket Ar i 
ordningen kommer jag ej ihAg, av SM3CLA 
och SM3DVN har haft ett styvt jobb att for- 
soka reda ut alia knepiga TVI — R Fl fall.

SDXG (sundsvalls DX-Group) admmistre- 
rar pA ett foreddmligt satt alia Arilds alias 
Eriks (-AGD) DX-peditioner jorden runt och 
mAnga har fAtt ett nytt land genom dessa ak- 
tiviteter.

TvA distriktsmoten har hAllits, i Sundsvall 
respektive Hudiksvall med respektive klubbar 
som vardar, dar distriktets angelagenheter 
har dryftats. En hjartligt tack for arrange- 
mangen.

Aktiviteten pA VHF ar stor och de gamla 
ravarna -BIU, -AZV och -AKW har f Att stor 
konkurrens av alia nykomlingar pA 144 MHz. 
Aven pA kortvAg ar aktiviteten hog och 
mAnga klubbar och enskilda har medverkat 
med goda resultat i bl a ponabeltesten och 
SAC-testen.

I Ar blev det inget Astolager, men om teck- 
nen i skyn slAr in blir det kanske ett lager 
1978.

Ett stort tack till alia inom SM3 som hjalper 
till i ham-verksamheten.

SM3CWE

Distrikt SM4
Den som foljer QTC:s spalt med rubriken 

"FrAn distrikt och klubbar" har redan markt 
att allt hander i SM4. Distriktsmoten har 
hAllits i Morokulien resp. Orsa, naturligtvis 
med deltagare frAn hela landet. Vissa stunder 
har rostema hojts, nar brannbara amnen 
diskuterats, men sA skall det vara.

VAr-motet kommer att hAllas i Orebrotrak- 
ten under Orebro Amatdrernas vard- 
skap, vilket borgar for ett stort deltagarantal.

Distriktets repeatrar fungerar till medlem- 
marnas belAtenhet. En del missnoje hors frAn 
vissa, som tror att amatorerna dras frAn ordi
narie trafik pA CW/SSB, men repeatrarna 
har nyhetens behag och tendenserna visar 
att de andra banddelarna kryllar av aktiva 
SM4or pA alia trafiksatt.

QSL kommer som vanligt i stora drivor 
frAn Ernst SM4BMX och grabbama i Lindes 
berg, sA den delen av verksamheten skots pA 
en utomfortraffligt satt.

Nya medlemmar i SSA och nya klubbar 
dyker upp och slussas in i gemenskapen. 
Degerfors Radioklubb ar det senaste. Klubb- 
tidning till och med. Visst skulle vi vilja gora 
mer for dessa nya som kommer och ar pA 
vag. Jag hoppas att vAra nya lansrepresen- 
tanter skall kunna hjalpa till ocksA pA detta 
omrAde. I Dalarna ar det Janne SM4ANV 
som har det jobbet, han pysslar ju aven med 
SWL-frAgor, sA dar ar en vag som vi hoppas 
skall fungera bra. Orebro Ian, Gunnar 
SM4CWV ordf. i OSA, har sakert goda for- 
bindelser i den trakten. Varmland du skona, 
har Bertil SM4BET som lansrepresentant, 
kand stamma pA kortvAg, VHF och repeater 
trafik.

Bulletinsandnmgarna loper fint i distriktet. 
aven om mAnga vill ha med "localnews" i 
bullarna. Ge oss material sA kan det bli mer 
bullar.

Tosseklattens Bjornmote, Morokulien 
samt div. fielddays ar andra aktiviteter som 
givit ideer och oforglomliga minnen.

Mycket arbete sker i det tysta, mest pA 
grasrotsnivA. Du som tycker det inte hander 
nAgot. dra naven i bordet, hor av dig till 
nAgon av oss som hAller i "tAtarna”, och gor 
nAgot sjalv. .

Till slut "fAr en tacke" for det gAngna Aret 
och be om hjalp med att fA en annu ban re 
1978.

SM4FVD

Distrikt SM5
Under Aret har hAllits 2 distriktsmoten, ett 

extra mote i Strangnas i juni och ett ordinarie 
hostmote i Linkoping. I slutet av mars och i 
borjan av april arrangerades s.k. "lansmo- 
ten" i Vagnharad for Ian D. i VasterAs for Ian 
U, i Uppsala for Ian C och i Linkoping for Ian 
E.

Antalet SSA-medlemmar i distriktet ar 655 
st, fordelade pA 618 privata, 18 st SK och 19 
stSL.

TvA nya repeatrar har kommit igAng under 
Aret, SK5RKM i Strangnas pA kanal R9 och 
SK5RKF i Norberg pA kanal R3. SK5RHQ i
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Vasteris pi kanal R7 har under iret fitt va- 
sentligt dkad rackvidd pi grund av QTH- 
byte.

Mycket mer har naturligtvis hint runt om i 
distriktet, men det mesta har varit de olika 
klubbarnas initiatrv och kan da dor knappast 
anses hora hemma i en rapport om SSA- 
verksamheten. Klubbarna ar ju formellt inte 
knutna till SSA. . . an!

Arets arbete for distriktsledaren har gitt 
trogt och har gett minimalt gensvar frin di- 
striktets medlemmar i alia frigor utom nar 
det pi virkanten gal I de att iterinsatta DL pi 
sin post efter styrelsens lilla "snedspring"! 
Men si snart detta var uppklarat lamnades 
DL helt St sitt ode eller ska man saga 

. forlitade sig medlemmarna iter pi att 
deras DL pi basta satt skulle tillvarata deras 
intressen”? Vilken formulering man an valjer 
kvarstir faktum att 99% av kontakter och 
information som forekommit mellan DL och 
medlemmarna gitt i en och samma riktning, 
namligen frin DL till medlemmarna. Till de 
medlemmar som knorrar over den ene eller 
andre funktionarens inaktivitet, inkompetens 
eller vad det an mi vara, kan man darfor inte 
saga annat an att vi har precis den ordforan- 
de. vice ordforande, kassaforvaltare, distrikt- 
ledare etc. som vi fortjanar. Si det ar val 
bar a att valja om hela bunten och fortsatta 
an vara ndjd!

SM5ACQ

Distrikt SM6
Under iret har tvi distriktsmoten avhillits, 

ett den 3 april i Lidkoping under vardskap av 
Skaraborgs Radioamatbrer och ett den 23 
oktober i Goteborg vilket arrangerades av 
Goteborgs Sandareamatorer.

Vid goteborgsmbtet deltog SM6DGR Erik 
Bergsten med ”ett tekniskt magasin” som 
handlade om overhorisontell radar (OTH-ra- 
dar).

Bida motena var valbesokta och flera ut- 
stallare visade upp sina produkter.

QSL-distributionen inom distriktet har 
under iret overtagits av SM6DHU Mats Olof 
Alfredsson i Kinna. Aven han har lyckats fi 
denna viktiga och arbetsamma uppgift att 
fungera pi ett utomordentligt satt.

Pi flera hill i distriktet har kurser i teiegrafi 
och radioteknik anordnats. Mot slutet av iret 
startade Melleruds Radioklubb en telegrafi- 
kurs via Backeforsrepeatern SK6RFP.

Sjatte distriktet har behillit och befast sin 
stallning som Sveriges RTTY-distrikt nr ett. 
En av radioklubbarna brukar kora RTTY por
tabelt p3 sina field-days och nigra av mot- 
stationsoperatorerna blev nigot konfun- 
derade over beskedet att man var kort QRT p 
g a bensinstopp!!!

Distriktets sandareamatorer har aven i ov- 
rigt varit mycket aktiva pi banden. Expen- 
ment med minstuds, A TV. okad aktivitet pi 
de hogre banden (432 och uppit) ar nigra 
exempel.

SM6CPO

QSL
QSL-verksamheten fortskrider pi ungefar 

samma satt som foregiende ir. Inga forand- 
ringar som galler distrikts-QSL-mottagare. 
Arbetet pi SSA med sortering av QSL har i 
stort fungerat bra, en ny medarbetare har 
borjat och hon har kommit in i arbetet pi ett 
bra satt. Tyvarr har hon rikat ut for en trafik- 
olycka och detta kan innebara att QSL-ar- 
betet kommer att halta en tid framover. 
Undersoker nu mojligheten att periodiskt 
losa detta. Har haft en hel del telefonforfrig- 
ningar betraffande QSL under iret, QSL- 
manager, kostnader och adresser. Forsokt 
art identifier en hel del QSL med okanda 
manniskor. Har ocksi sorterat QSL bide pi 

kansliet och hemma. Skrivit en del notiser for 
QTC, dock ej nigot ABC som jag utlovat. 
men tror mig kunna borja med detta si smi- 
ningom. Mitt arbete har dock tagit stora 
delar av bide fritid och ork med mycket re
sor!

QSL-arbetet ar mycket stimulerande och 
ger stora mojligheter att fordriva fritiden. Ty
varr kanns uppgiften for mig lite val stor. 
Kanner att det frin min sida sakert skulle 
behovas mycket mer arbete an vad jag har 
mojlighet att ge! Mojligt ar att forsoka fi yt- 
terligare en QSL-manager. jag har forfrigats 
om jag kanner nigon lamplig. tyvarr ej. Det 
ar nodvandigt att fi hela QSL-biten disku- 
terad inom VU snarast.

SM5CMP

Teknik
Antennen tycks behilla sin status av 

experimentobjekt. De fiesta frigor som den 
tekniske sekreteraren handlagger har ocksi 
rort sig om antenner. typval, konstruktion 
etc. Under det ginga iret har utfardats ett 
antal s k antennintyg. d v s intyg om vad en 
sandaramator ar for sorts figur, och om att 
han/hon ar i stort behov av utomhusantenn 
for att kunna bedriva sin hobby. Forhopp- 
ningsvis fir de fiesta tillstind att satt a upp 
antenn — nigon statistik finns tyvarr ej. 
Riksdagsman Erik Hagelmarks motion till 
riksdagen om uppsattning av utomhusan
tenn behandlades som bekant positivt. aven 
om man inte var beredd att lagstifta. Frigan 
tas kanske upp pi nytt och vi kan kanske lik- 
som fransmannen fi en antennlag. Vi kan 
konstatera en fortsatt datorisering aven inom 
aamatorradion och det ar gladjande att vi fitt 
en dataspaltredaktor.

SM4AWC

Radiopej lorientering
Ett nytt grepp under iret var Rav-infos 

som kom att ge aktuell jaktinformation till in- 
tresserade. Detta slog verkligen val ut.

Fullt lika bra fungerade inte ravsnacket pi 
3610 kHz. Det dog ut pi grund av dilig upp- 
slutning.

Pi sina hill har en viss aktivitetssankmng 
noterats.

Pi andra hill gir det dock stadigt uppit. 
1978 irs SM arrangor Orebro fir raknas som 
landets mest expansiva klubb.

Arets stora begivenhet var jubileums-SM 
kombinerat med NM i Vasteris. Arrangdrs- 
klubben VRK lyckades bast och vann klubb- 
tavlingen fore Stockholm och Gavle.

Svensk mastare blev Bo Lenander, VRK, 
och nordisk mastare blev Gunnar Svensson. 
SR J. Dessa bida klarade dessutom lagse- 
gem till Sverige i NM.

Ravsasongen avslutades med ett mote i 
Vasteris i oktober. Dar drogs riktlinjerna for 
1978 irs verksamhet upp. De fiesta av 
landets ravledare stallde upp med synpunk- 
ter och forslag.

Jag vill tacka landets ravjagare for ett gott 
samarbete och stod.

SM5EOS

VHF
Det ginga iret praglades av hog aktivitet 

pi VHF och hogre frekvenser och intresset 
for olika former av vigutbredning har varit 
pitagligt. Pi nastan alia omriden frin tropo 
till minstuds kan en dkad aktivitet iakttagas. 
Sommaren blev inte lika varm som de tvi 
foregiende men andi upptradde flera goda 
tropooppningar av vilka framfor allt en opp- 
ning den 11 december bor namnas. Vid detta 
sallsynta tillfalle fick stationer i Lulei med 
omnejd kontakt med UA3 pi sival 144 som 
432 MHz. Norrskensaktiviteten har okat mot 

slutet av iret och indikerar att solflacksaktivi- 
teten klan ar pi vag uppit. Pi meteorfronten 
kan namnas en ovanligt ling forbindelse 
mellan England och UA6 som agde rum den 
11 augusti, betydligt over vad som tidigare 
ansetts som maximum for denna typ av vig
utbredning. Pi 432 MHz genomfordes den 
forsta meteorkontakten i Europa genom ett 
QSO mellan SK6AB och SM2 AID. Flera 
goda sporadiska E oppningar har agt rum, 
och den ur svensk synpunkt intressantaste 
upptradde mot Frankrike den 8 juli och vara- 
de drygt en timme. Speciellt bdr ocksi den 
pitagliga okningen av aktiviteten pi hogre 
band noteras. Sarskilt pi 1296 och 10368 
MHz har antalet stationer vaxt kraftigt.

Vid motet for VHF-funktionarer i Amster
dam i oktober 1976 fick undertecknad i upp- 
drag att uppstalla en rekordlista for langsta 
forbindelser pi VHF och uppit via olika 
typer av vigutbredning. Den influtna infor- 
mationsmangden infor den forsta upplagan 1 
januari 1977 var mycket begransad men 
nasta lista som kommer att publiceras i bor- 
jan av 1978 blir fdrhoppningsvis betydligt 
fullstandigare. I den forsta listan finns 
itskilliga svenskar med vilket tyder pi hog 
teknisk standard och stort intresse for vig 
utbredningsfenomen. I sanningens namn bdr 
aven Sveriges forminliga geografiska lage 
for vissa vigutbredningsformer framhillas.

Forberedelserna infor lARU-konferensen i 
Ungern innevarande ir och infor WARC 
1979 har varit i full ging och flera kontakter 
har tagits med andra landers VHF-funktiona- 
rer i aktuella frigor. Undertecknad har vid tre 
tillfallen ingitt i SSA:s forhandlingsdele 
gation med televerket.

Vid irsskiftet 1976/77 tillsattes en sarskild 
funktionar for VHF-tester. SM5EJN, vilken 
pi ett utmarkt satt svarat for testverksamhe- 
ten och kontinuerligt sammanstallt resultatet 
av bl a aktivitetstesten i VHF-spalten i QTC. 
Jag vill tacka SM5EJN for ett utmarkt 
samarbete.

SM5AGM

VHF-tester
VHF: Testerna samlade under iret minst 

315 st deltagande stationer som sant in 1217 
st loggar. Segrade gjorde SM7FJE/Bo med 
den fantastiska poangsumman av 33450. 
Deltagarna fordelade sig pi distrikten enligt 
foljande: SM1: 3%, SM2: 7,5%. SM3: 16%, 
SM4: 12%, SM5. 14.5%, SM6: 17,5%. 
SM7: 14.5%, SMO: 15%.

UHF: Testerna samlade under iret minst 
95 st deltagande stationer som sant in 416 st 
loggar. Segrade gjorde SM5DWC/Anders 
med den fantastiska poangsumman 6212. 
Deltagarna fordelade sig pi distrikten enligt 
foljande: SM1: 1%. SM2: 4%, SM3. 15%, 
SM4: 17%, SM5: 18%. SM6: 19%, SM7: 
12,5%, SMO: 13.5%.

Det kan noteras att under iret har aktivi
teten okat markant pi 1296 MHz. QS0:n har 
aven utvaxlats pi 2,3 och 10GHz.

Relastationer
Antalet utfardade tillstind var vid irsskif

tet 77-78 63 st pi 2 m och 10 st pi 70 cm. 
Detta innebar en dkning av 12 st pi 2 m och 
7 st pi 70 cm.

Gladjande nog ar ocksi merparten av 
repeatrarna QRV.

Under iret faststalldes de riktlinjer for 
amatorradiotrafik via reiastation som utar- 
betats av SSA i samrid med Televerket. Det 
blev darigenom tillitet att kora fast-fast trafik 
via repeater. Fortfarande galler givetvis att 
mobil trafik har absolut prioritet.

Genom det stora antalet utfardade till
stind pi 2 m ar nu tillgangliga kanaler soder 
om en linje Stockholm —Karlstad i stort sett 
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WASM Iutnyttjade. Det ar darfdr ofrinkomligt an an- 
sokningar frin klubbar for nya tillstind soder 
om denna linje i vissa fall miste avslis.

Under iret beslutade SSA:s styrelse att en 
VHF-FM-Guide skall ges ut. En arbetsgrupp 
bestiende av SM5AA, SM5AMF och SMO 
COD har bildats. Gruppen har i stort klarat ut 
vad gulden skall innehilla och klubbar med 
tillstind har uppmanats att sanda in fakta- 
uppgifter om sina repeatrar. Arbetet inriktas 
pi att gulden skall kunna ges ut fore somma- 
ren.

SMOCOD

VHF-UHF diplomen 1977
WASM I 144 MHz (samtliga distrikt korda 

pi 144 MHz): Under iret har utdelats 24 st 
diplom fordelade silunda: SM2: 1 st, SM3: 3 
st. SM4: 4 st, SM5: 2 st. SM6: 4 st. SM7: 5 
st. SMO: 2 st. OHO: 2 st. UO2: 1 st. Totalt har 
utdelats 170 st diplom.

WASM I1144 MHz (samtliga Ian korda pi 
144 MHz): Under iret har 4 st diplom ut
delats fordelade silunda: SM1: 1 st, SM3: 1 
st, SM4: 1 st, SM6: 1 st. Totalt har 29 st 
diplom utdelats.

WASM I 432 MHz (samtliga distrikt korda 
pi 432 MHz): Under iret har 7 st diplom ut
delats fordelade silunda: SM5: 2 st, SM6: 2 
st. SMO: 3 st. Totalt har 12 st diplom ut
delats.

WASM II 432 MHz (samtliga Ian korda pi 
432 MHz): Till dags dato ar inget sidant 
diplom utdelat men under 1978 finns gott 
hopp om att det blir premiar. Vem blir den 
lyckliga?

Samtliga diplom fick den 1 maj 1977 en ny 
design och avgiften for dem hdjdes till 10 skr 
eller 10 IRC. Tidigare diplominnehavare er- 
bjods att byta ut sina gamla diplom mot de 
nya.

SM5EJN

SSA-bulletinen
SSA Bulletinverksamhet har under iret ut- 

okats med flera nya bulletinsandare pi VHF. 
Det finns silunda nu 13 bulletinstationer pi 2 
metersbandet. 2 som sander pi SSB. ovriga 
pi FM. Samtliga FM stationer sander via 
repeater med undantag for SK6SSA i Gote- 
borg.

Pi kortvig finns 7 bulletinstationer. 6 av 
dem pi SSB och en pi RTTY.

Bulletinen har redigerats och distribuerats 
av Uddevalla Amatorradioklubb. Redaktio- 
nen har bestitt av SM6BGG, SM6CPO och 
SM6FYN. Ansvarig bulletinfunktionar har 
under storre delen av iret varit SM6FWU i 
egenskap av ordforande i UARK. Mot slutet 
av iret har dock SM6CPO overtagit ansvaret 
pga att SM6FWU fitt arbete utomlands.

Redigeringen har under iret fitt flyttas till 
tisdagarna pga att posten har tagit langre tid 
pi sig att befordra manus ut till bulletinsta- 
t loner na. Aven post gingen till redaktionen 
har ibland tagit extra ling tid, varfor en del 
bidrag uteblivit. Flygstrejken stallde ocksi till 
problem.

Frin de 20 bulletinstationerna har endast 5 
verksamhetsberattelser inkommit till redak
tionen. Eftersom si fi operatbrer istadkom 
mit nigon verksamhetsberattelse ar det svirt 
att fi en uppfattnmg om hur intresset for 
bulletinservicen ar runt om i landet. Ur de 
fem bidragen till verksamhetsberattelse vi 
fitt kan vi gora foljande uppstallning:

Station Incheckn.
Mm. Meoeita*

SK1SSA/VHF-FM ? 
SK3SSA/SSB KV 9 
SK4SSA/SSB-VHF ? 
SK6SSA/SSB-KV ? 
SK6SSA/VHF-FM 9

5 1 
1 
11
33 
17.9

SK5SSA telegrafisandningar
Telegrafisandnmgarna har under 1977 pi 

gitt 34 av irets lordagar. Texterna har som 
vanligt valts ut frin QTC av SM5ACQ och 
SM5FNU har stansat en ny remsa till varje 
sandning. Vid sandningarna har ACQ. FNU 
och FDD turats om att operera "Dunder- 
klumpen.’*

Prov for SSAs telegrafidiplom har som 
vanligt sants i mars, juni, September och de
cember. ACQ har forfattat texterna och stan
sat remsorna till proven. Detta for att ovriga i 
ganget skulle ges mojlighet att sjalva delta i 
nigot av proven.

54 personer har under iret kvalificerat sig 
for diplom eller stickers i nigon takt. Av 
dessa deltog 26 for forsta gingen. 154 prov 
har rattats och av dessa har 112 kunnat god- 
kannas( = ca72 %).

Flera av de har bulletinstationerna har lyss- 
nare i flera lander, SK3SSA i Bolinas har 4 
lander i loggen. SK6SSA i Ulricehamn har 
fitt incheckning frin DM och SK6SSA i 
Goteborg har trots att sandningarna skett pi 
direktkanal noterat inchecknmgar frin 3 lan
der.

Fullstandigare an si har kan vi inte gora 
verksamhetsberattelsen eftersom vi saknar 
uppgifter frin 75 % av bulletinstationerna.

SM6CPO

Antal godkanda provdeltagare per distrikt

SM1: 4 st SM5: 10 st
SM2: 3 st SM6: 7 st
SM3: 4 st SM7. 6 st
SM4: 12 st SM0 7 st

Arsstatistik 1977
Antal godkanda per takt
60-takt: 19 godkanda av 24 insanda 
80-takt: 26 godkanda av 33 insanda 

100-takt: 20 godkanda av 27 insanda 
125-takt: 19 godkanda av 32 insanda
150-takt: 9 godkanda av 17 insanda 
175-takt: 19 godkanda av 21 insanda

Sedan SSAs telegrafidiplom instittades 
1972. har

(79,2 %) 164 personer klarat godkant ■ 60-takt 
(78^8)%) 182 personer klarat godkant i 80-takt 
(74,1 %) 169 personer klarat godkant 1100-takt
(59,3 %) 117 personer klarat godkant i 125-takt
(52.9 %) 71 personer klarat godkant 1150 takt
(81,0 %) 41 personer klarat godkant 1175-takt

Speciellt den sista siffran (175-takten) ar sakert overraskande for minga som anser 175-takt 
vara ett ouppnieligt mil. Satt iging och trana, si ar Du ocksi dar en dag!

SM5ACQ

Jag har under iret delat ut 121 WASM 
dipolm till 31 lander. 75 % har som vanligt 
gitt till SSSR.

SM0CCE

WASM II
Diplomet WASM II som pi grund av ilder 

och svirighetsgrad intager en plats bland de 
seriosa diplomen har under iret erdvrats av 
42 st amatdrer jorden runt.

Bland mottagarna marks bl. a. 9L1BH = 
SM3HLL.

Sedan WASM II instiftades ar nu 985 st. 
utdelade och cirka 30.000 QSL-QSO kontrol- 
lerade.

Samtidigt vill jag passa pi att tacka sty- 
relsen for ett utomordentligt fint arbete un
der det gingna iret och. forsivitt jag forstitt 
tolka stamningen. ar medlemmarna i pere- 
ferin = i de roda stugorna. helt nojda med 
SSA.

SM6IP

Utlandska diplom
Under iret har 20 ansokningar for WAC 

expedierats, samt 13 ansokningar for ovriga 
diplom.

13 medlemmar erholl A350 for 1976.
I ovrigt har forfrigningar besvarats och en 

del korrespondens med utlandska amatorer 
och organisationer har forekommit.

SM5BNX

Radioscouting
Arets radioscoutkurs gick som vanligt i 

Yngsjo utanfor Kristianstad med deltagare 
frin hela sodra Sverige. Nyheten i ir var att 
vi hade en avdelning dar deltagarna fick lasa 
hemma i ca 3 minader och pi kursen, som 
var upplagd som intensivstudie. avlagga ett 
prov for T-certifikatet. Av 21 deltagare klara- 
de 17 st provet for T-certifikatet. Ovanligt 
minga scoutlager hade radiostationer iging. 
Ett bevis pi att radioscouting hiller pi att ut- 
breda sig i Sverige.

I ir firade Jamboree on the air 20-irsjubi- 
leum med deltagande av bl. a. kung Carl XVI 
Gustaf. Vi beraknar att ca 175 stationer 
var iging med ca 200 scoutkirer. Som 
huvudstationer fungerade SK0JAM, SK6SS 
samt SK7SS. ( Se sep. rapport som utsants i 
julveckan till alia deltagande stationer samt 
funktionaref och forbund). Radk>scoutkonfe- 
rens i Hyssna utanfor Goteborg med delta
gare frin Finland, Sverige, Norge och Dan
mark. (Se artikel i QTC 1/78).

Det svenska scoutradionatet har varit 
iging forsta sondagen i varje minad kl. 15.00 
SNT runt 3740 khz. Som masterstation har 
fungerat SK7SS.

Radioscoutspalten har varit inford i 6 num- 
mer av QTC under 1977. Regelbundna bidrag 
har lamnats till SSA-bullen.

Under hosten bildades ett grenrid for 
radioscouting inom Svenska Scoutforbun- 
det. Ridet har borjat arbeta och har en egen 
budget. Aven radiosandareamatorer och 
scouter frin andra forbund har mojlighet att 
piverka ridets arbete. For 1978 har valts fol- 
jande ridsmedlemmar:

Ordf. och orgamsator Birger Fahl- 
by/SM7CZV. teknisk ledare Tommy Foil- 
bring/SM7CZJ. handikappansvarig Ralf 
Rosholm/SM7MK, ansvarig for vastsidan 
Sven Holmqvist SM6DJA, utvald av SSA 
Lars Hallberg/SM5AA. Ansvarig for Stock- 
holmsomridet och norrut ar f. n. vakant. 
Forbundsansvarig ar Olle Alsen SSF.

SM7CZV

8
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SAC-CW 1976
SAC-FONI 1976
Jultest Klass A 1976 
Jultest klass B 
Jultest klass C 
U A-test
Portabeltest I 24
Portabeltest II 11
NRAU-CW 1977
NRAU-FONI 1977

P. g. a. att resultaten frAn SAC och jul- 
testen fdr 1977 annu inte finns tillgangliga tas 
bar med 1976 Ars resultat. NAgot kan dock 
namnas om SAC 1977. En storre satsning 
bar aidrig tidigare skAdats och resultatet lar 
nog heller inte vanta pA sig. Ett forhands- 
resultat sager c:a 280 loggar totalt och c:a 15 
milj poang. Tyvarr lar nog Finland ha over 18 
milj. poang sA nA gon vinst i landskampen lar 
det nog inte bli. Men mer om detta till nasta 
Ar.

I dvrigt hanvisas till testspalten i QTC, som 
Ater har redigerats av Kjell SM6CTQ pA ett 
beromvart san.

SM0DJZ

Tester
I slutet av januari 1977 sammantraffade de 

fyra nordiska testledarna for att diskutera 
eventuella andringar av reglema for NRAU 
och SAC-testerna. Detta mote gav som 
resultat att SAC-testen inforde en ny klass 
for oss Skandinaver namligen Single Band, 
samt att de icke-skandinaviska stationerna 
fick rakna vAra landers call-areas som multip- 
lar i stallet for som tidigare enbart landet. 
Dessutom infordes hogre poang for DX-sta
tionerna for kontakter pA 80 och 40 meters- 
banden. Segmenteringen av banden i denna 
test, som framlades frAn SSA, rostades ner 
av de dvriga foreningarna.

I NRAU-testen infordes de storsta forand- 
ringarna. Antalet tavlingspass minskades 
frAn tre till tvA per sandningsklass medan den 
totala tavlingstiden bibeholls (6 timmar). 
Harigenom avskaffades det sena kvallspas 
set. som inte var sarskilt populart. Den stora 
nyheten ar annars att man fAr kontakta sta
tioner frAn det egna landet dock med en 
reducerad poang. I dvrigt bibeholls de gamla 
reglerna.

SSA's tester under Aret blev annars 
ganska livligt besokta. Antalet deltagare. 
checkloggar och ej insanda loggar fick fol- 
iande statistiska monster:

Motioner
Motion nr 1.

"Foreligger det endast en (1) kandidat till 
en styrelsepost installs postrostningen i 
motsvarande mAn. Arsmotet faststaller den 
ensamme kandidaten som vald."

Motivation. Vi finner det menmgslost att 
"rosta" i ett val. dar utgAngen redan ar gi
ven: Endast en kandidat nominerad.

Man har betryggande mojligheter i vArt 
valsystem att uppsatta kandidatforslag. om 
man agerar i tid enligt de anvisningar, som 
regelbundet ges varje Ar i vAr tidning QTC.

Att sedan fbrsoka utvardera roster och ev. 
strykningar pA den ensamme kandidaten ar 
inte rattvisande. Det ar forst intressant sett i 
relation till andra kandidater for samma post. 

Med styrelse avses ocksA DL-kandidater
SM5TK, SM5AMF, SM5AQB, SM5FWN 

och SM5ASY

Motion nr 2.
I samba nd med SSA 50 Contest 1975 ut- 

fardades ett diplom som bl a hade texten 
. . . "CELIBRATING THE 50TH AN 
NIVERSARY OFF SSA". . . PA en kort me- 
ning har man lyckats med an stava bAde 
"celebrating" och "of" felaktigt.

Med tanke pA an en sAdant diplom sprids 
over hela varlden. mAste det ligga i SSA:s in- 
tresse an se till an utrikes text och liknande 
ar helt felfri.

I samband med korrespondens pA utland- 
ska sprAk sarskilt under kommande WARC- 
konferensen ar det av stor vikt att all text ar 
felfri. Motionaren vill darfor foreslA an inom 
SSA bildas nAgot litet organ som granskar 
och ger vagledning vid oversanning frAn 
svenska. SSA skulle har ocksA kunna hjalpa 
klubbarna ute i landet an pA ran san formu- 
lera diplom pA engelska eller andra sprAk.

Vad ovan sagts kan kanske synas som 
petitesser. Det ar dock viktigt an SSA fram- 
stAr som ett kompetent organ aven i detta 
sammanhang. Gronkdpingsformulerade brev 
till utlandet eller diplom med lojevackande 
skrivfel kan gora oss till Atloje i vida kretsar.

SM6DGR (ex -5MU)

Motion nr 3.
For an oka intresset for HF banden fore- 

slAs inforandet av en klass dar nuvarande T- 
certifikat kompletteras med telegrafiigen 
kannlighet i 15 —20 tecken per minut. denna 
komplettering bor ge tillgAng till 28MHz ama- 
torband enligt cert, klass C.

Samtidigt begransas nuvarande T-certi- 
fikat till 2 A 3 Ar och 145 000 MHz till 
145.000MHz FM trafik.

PA uppdrag av SM2-motet 771008
SM2HTF

Motion nr 4.
De fiesta sandaramatdrer har val vid nAgot 

tillfalle rAkat ut fdr an grannens Hi-Fi eller 
TV-apparat inte "klarat av" den narbelagna 
amatorradiosandaren. Resultatet blir som re
gel If-detektering i apparaten och som en 
foljd av detta satts grannsamjan pA hArda 
prov. Att vid en sAdan uppkommen situation 
forsoka overtyga grannen (dessutom kanske 
"pAhejad" av sin radiohandlare?’) att det ar 
den fina 6.000 kronors utrustningen som 
skall Atgardas och inte kortvAgssandaren ar 
ingen Ian uppgift'

Undertecknad har vid tvA tillfallen via 
SSA:s storningsfunktionar sant in rapporter 
om If detektering. Intresset frAn fabrikantens 
sida an losa dena problem har tyvarr varit 
minimalt. Upprepade telefonkontakter med 
fabrikanten. dar jag bland annat han visa de 
till de av Televerket utfardade bestammelser- 
na okade inte intresset. Efter ca 1 Ar var gran
nen tvungen an byta till annat fabrikat.

Med hansyn dels till mina egna erfaren- 
heter och dels till vad jag hor att mAnga an
dra rAkat ut for forstAr jag att det ar hog tid 
for en krafttag. Det ar ju dock sA an det ar 
tredje part som blir mest lidande och som 
inte ont anande inkopt en ur Hf-synpunkt 
dAlig produkt. En seriost arbetande forening 
mAste har kanna sitt moraliska ansvar och 
foreslAr darfor an Arsmotet beslutar an 
SSA:s styrelse "uppvaktar" Televerket i den 
har frAgan och an fdljande punkter dA be- 
handlas:

T aftidnings verksamheten
Under Aret har som vanligt taltidningsverk- 

samheten inom SSA skons av Nordvastra 
SkAnes Radioamatorer, Helsingborg.

Taltidningen QTC har f n 46 prenumeran- 
ter pA kassettupplagan. som nu omfattar 3 
timmars speltid per nummer. Dena innebar 
cirka 33 timmars originaltext och ungefar 140 
timmars kopieringstid under 1977.

Taltidningen QSP. som ar en redigerad 
oversanning av olika artiklar i utlandsk ama- 
torradiopress, framst World Radio, utkom- 
mer med ca 1 % timmes text var 6:e vecka. 
QSP har ett 20-tal prenumeranter.

Forutom produktion av QTC och QSP har 
gruppen i NSRA gjort en hel del intasningar 
av artiklar, kopieringar av telegrafikurser 
och teknikbocker samt en del annan inspel- 
ning och kopiering av amatorradiotext.

All denna taltidningsverksamhet ar gratis 
for SSA-medlemmar. Endast QTC-upplagan 
ar emellertid en ordinane verksamhet, allt dv
rigt bygger pA frivilligt arbete inom gruppen i 
mAn av tid.

For inlasning av artiklar, frAgor om inne 
hAllet i QTC mm, ring SM4HSD, Arne, tel 

0583/701 25. eller SM7COS. Eriand. tel 
042/23 50 30. Eriand ordnar ocksA din 
prenumeration pA QSP.

For ovriga frAgor, inspelning av telegrafi, 
teknikbockerna o s v. ring SM7ANL, Reidar, 
eller Stefan Hardung, tel 042/12 64 40 
anknytning 487, eller begar "AV-centralen" i 
vaxeln.

Vi tackar alia vAra prenumeranter och 
kunder for ett trevligt 1977 och halsar er val- 
komna till nya tag under 1978. Vi skall gora 

vad vi kan tor an alia skall bli nojda.
Vi vill ocksA passa pA att be alia tanda pA 

WL-fonden, Morokulienverksamheten m m. 
Sand din bidrag till postgiro 71 90 88 - 7, 
WL-fonden. Aven du kan gora en insats fdr 
vAra handikappade'

PS. Vill Du inte ringa. kan du skicka brev 
eller brevkassett till NSRA. Box 8073. 250 08 
Helsingborg. Vi skall vidarebefordra ditt 
meddelande till ratt adressat!

SM7ANL

Forutom QTC och QSP kan vi stA till tjanst 
med foljande lineratur pA kassen eller band: 
(obsqaller endast handikappade).

1. Telegrafikurs, grundutbildnmg
50-120takt

2. Grundlaggande amatorradioteknik:
lopande textlasning
index + kapitelindelat

3. Radio- och teleteknik
4. Amatorradioteknik
5. Information om SSA, "sagan"
6. Vad ar amatorradio7
7. B:90. televerkets forfattningssamling

20 st C-60 kassetter
4 st C-90 kassetter per takt.

5 st C 90
14 st C-60, 2 C-90, 2 st C-120
13 st C-90
2 st C 90
1 st C-90
1 st C 60
2 st C-90

CO O
) •“ 

| 
I
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Tolkningsbestammelsema for avstor- 
ningstjansten kompletteras med en tids- 
ram inom vilken dtgarder skall ha vidta- 
gits.
ForeslS utarbetande av ett lagforslag. 
som i princip gdr ut pS att inga apparater 
fSr marknadsforas utan att de klarar vissa 
minimikrav. Lar f d finnas pS nSgot hSil i 
Europa!
Att SSA:s styrelse tillsammans med 
Televerket utarbetar ett informationsblad 
om detta problem. Skulle sakert vara en 
utmarkt hjalpmedel for den sandareama 
tor som rSkar ut for de har problemen. 
Den storde fSr dS en vederhaftig informa
tion samtidigt som den storande blir "av- 
kriminaliserad"!

SM7GEI

Motion nr 5.
Genom SSA:s bulletinverksamhet har 

rrtenga fStt sin forsta kontakt med amatorra- 
dion i Sverige. Antalet stationer/repeatrar 
som sander "bullen" okar ju standigt och 
aven lyssnarskaran okar i snabb takt. Det ar 
latt att lyssna pS "bullen" nar den sands over 
en 2 m-repeater.

Nar "bullens" innehSII bestSr av informa
tion om SSA:s verksamhet, nationella och 
mternationella handelser inom amatorradion 
dS ar "bullen" som bast. Tyvarr tenderar den 
till att mest bestS i en upprakning av rrte- 
nadsmoten pi avlagsna platser och mera 
sallan innehSlla meddelanden frSn SSA. 
Dena ar acceptabelt men ej onskvart dS det 
galler 80m-"bullarna" men oacceptabelt pS 
de regionala 2m-”bullarna". Om alia klubbar 
skulle borja annonsera sina klubbmdten, pla- 
nerade aktiviteter eller onskemSI om pro
grambidrag kan knappast mSlsattningen 
med "bullen" nSs varken till innehSII eller 
langd.

Vi forester an "bulletexten” delas i tvS de- 
lar. en riksdel och en regionaldel. "Bullen" 
sands i sin helhet pS 80m medan 2m-"bullar- 
na" omfattar hela riksdelen men an opera- 
toren ges tillstSnd att stryka de meddelanden 
i regionaldelen som ej beror "bullestatio- 
nens" tackningsomrSde. Till den regionala 
delen lagges ev QTC frSn lokala klubbar. 
Klassificeringen av meddelanden som riks 
eller regionala skoter "bullered". Exempel pS 
riksmeddelanden ar SSA- och Tvt-medde- 
landen. tester, nationella ravjakter medan 
rrtenadsmoten. onskemSI om programbidrag 
etc ar typiskt regionala.

Kan motionen ej bifallas onskar vi an 
"bullered" andock placerar klubbmeddelan- 
den sist i textmanus, efter alia dvriga medde
landen, d v s aven testresultat mm. sS an 
lyssnarnas intresse for "bullen" bibehSlIes sS 
lange som mojligt.

SK4BX Orebro Sandaramatorer genom
SM4DHF/ sekr.

Motion nr 6.
I Televerkets bestammelser for amator- 

radioverksamheten B 90 § 8a anges for C- 
certifikatet bl a. "I for denna certifikatklass 
under 438 MHz upptetna frekvensband f&r 
endast kristallstyrd sandare anvandas.". 
Denna formulering saknar forankring i dagen 
teknik med frekvenssyntes och fastesta 
kretsar. Vi vill uppdra St SSA:s styrelse att 
arbeta for att kravet pS kristallstyrd sandare 
for C-certifikat upphor.

SK4BX Orebro Sandaramatorer genom
SM4DHF/sekr.

Motion nr 7.
For an oka infromationen till SSA:s med- 

lemmar samt avlasta sekreteraren, vill under- 
tecknad foreslS att vice sekreteraren, i det 
forslag till ny organisation som nu slutgiltigt 

skall tagas, ingSr som ledamot i sSval styrelse 
som VU med speciell uppgift som infroma- 
tionssekreterare.

Genom an Slagga vice sekreteraren upp- 
giften som informationssekreterare kan det 
bli mojligt an tillgodose onskemSlet om 
banre information. Genom an vice sekrete
raren ingSr som ordinarie ledamot i styrelse 
och VU. ges vederborande underlag for an 
losa sin informationsuppgift utan an sekrete
raren belastas.

Jag tanker mig att informationsbehovet 
skall tillgodoses genom referatsammanstall- 
ningar i sSval SSA-bulletin som i QTC for an 
darigenom oka medlemmarnas insyn i och 
fortroende for de beslut som fanas.

En okad information i SSA-bulletin och 
QTC, anser jag ar nodvandig och kan aven 
stimulera de medlemmar vars intresse for 
SSA ar tegt.

Genom an informationssekreteraren aven 
ingSr i VU. kommer VU:s kapacitet att oka, 
de enskilda VU-ledamotema avlastas och 
mdnga arenden bor kunna behandlas med 
mindre drojsmil. Jag hemstaller darfor an 
Srsmotet m5ne besluta om an vice sekre
teraren utses som ordinarie ledamot i styrelse 
och VU med uppgift an framst svara for in- 
formationen till medlemmarna i SSA-bulletin 
och QTC.

SM5BBC

Motion nr 8.
Undertecknad foreslSr att: Klubbar som 

onskar vara medlemmar av SSA endast be 
hover betala "medlemsavgiften” d v s icke 
"QTC-avgiften", f n30:— resp80: —, darest 
foreningen icke onskar erhSlla QTC.

Motivering: MSnga klubbar saknar tyvarr 
egna lokaler och att samla QTC hemma hos 
sekreteraren torde sakna mening. De klubbar 
som har lokal bor ju inte vara "lasestuga" for 
icke SSA-medlemmar som vill "tjuvlasa" 
QTC. utan tvartom bor ju alia klubbmed- 
lemmar uppmanas att bli medlemmar i SSA 
varvid de fSr sin egen QTC och klubbens 
prenumeration ej fyller nSgot syfte.

For SK6JF TRASC genom 
SM6AYS och SM6GDU

Motion nr 9.
Undertecknad forester att: SSA hos tvt 

verkar for an kraven for loggboksantecknin- 
gar vid (mobil) amatorradiotrafik inskrankes, 
enligt amerikanskt monster, till an endast 
omfana frekvensband. inmatad effekt samt 
de tidpunkter mellan vilka stationen var i 
bruk.

Motivering: Tvt:s krav pS loggboksforande 
torde narmast grunda sig pS mojligheten an 
kunna kontrollera om radioamatoren gjort sig 
skyldig till storningar av ett eller annat slag. 
Darfor torde loggboksanteckningar enligt 
ovan tillfredsstalla tvt vid all slags trafik.

SM6AYS

Motion nr 10.
Av QTC har framgSn att styrelsen for- 

handlar med staten om stod till ungdoms- 
verksamheten. Styrelsen har harvid gitt ut 
till klubbarna och begart in uppgifter p5 an
talet medlemmar m. m. Tydligen fdrsoker 
styrelsen ge sken av an SSA ar ett forbund.

Detta aktualiserar iter frSgan om SSA:s 
ombildande till forbund. Anledningen till att 
myndigheterna ar ovilliga an ge bidrag till 
riksforeningar ar bl. a. att demokratin i denna 

. typ av organisation fungerar dSligt. Hur 
rrtenga av SSA:s medlemmar har ekonomisk 
mdjlighet an overvara Srsmotet? I QTC har vi 
ocks5 flera ganger under de senaste 3ren 
kunnat lasa inlagg dar man kritiserat styrel
sen for att ha kommit for tengt frdn medlem
marna.

Den enda demokrati som kan fungera i en 

riksorganisation ar den representativa, vilket 
kraver en forbundsorganisation. Om man 
dessutom utvecklar en distriktsorganisation 
med faststallda stadgar och styrelse istallet 
for enbart DL, kan flera av Srsmotets funktio- 
ner ersattas av dstnktens Srsmoten. Forbunds- 
kongress skulle dd inte behova hSIlas varje 
ir, utan, forslagsvis, vartannat.

Med hanvisning till ovanstfiende forester 
jag foljande ardringar i stadgarna:

"Forening" utbytes genomgSende mot 
"forbund."

"Arsmote" utbytes genomgiende mot 
"ordinarie kongress”.

"Extra sammantrade" utbytes genom- 
gSende mot "extra kongress".

§3 Medlemskap fir lydelsen:
"Varje klubb som erkanner forbundets 

stadgar ager ran till intrade i forbundet, efter 
ansokan till forbundsstyrelsen. Klubbarnas 
medlemmar benamnes enligt §2 aktiva med
lemmar. Klubben skall till forbundsstyrelsen 
lamna adressuppgifter pd sina medlemmar.

Till hedersmedlem kan forbundsstyrelsen 
kalla person som pd utmarkt san tjanat for- 
bundet och dess syften.

Person som ej p5 annat satt ar ansluten till 
forbundet. kan av forbundsstyrelsen beviljas 
passivt medlemskap."

§4 Rostratt utgir, utom vad som galler 
postrostning.

§5 Avgifterna fSr lydelsen:
"Aktiv medlem erlagger till klubben senast 

den 31/1 den av klubbens drsmote, distrik- 
tets Srsmote och ordinarie kongressen fast
stallda Srsavgiften. Klubbstyrelsen oversan- 
der senast den 15/2 forbunds- och distrikts- 
avgifterna till respektive styrelse. Passiv 
medlem erlagger till forbundsstyrelsen se
nast den 11/1 den av ordinarie kongress fast
stallda Srsavgiften.

Beviljat medlemskap trader i kraft ...os 
v enligt nuvarande skrivning.

§8 Organisation fdr lydelsen:
"Kongressen utgor forbundets hogsta 

myndighet. Ordinarie kongress hSIls vart
annat Sr.

Kongressen bestdr av 100 valda ombud. 
Varje klubb har ran an nominera kandidater 
till kongressen. Distirktsstyrelsen faststaller 
valkretsarna och verkstaller postrostning en
ligt §16. Forbundsstyrelsen faststaller fordel 
ningen av ombud pd de olika valkretsarna i 
forhdllande till de i kretsen ingdende klubbar
nas medlemsantal.

Medlem som enligt §9 anmalt frdga for be- 
handling av kongressen. ager yttrande- och 
forslagsran vid kongressen.

Samtliga medlemmar ager narvaroratt vid 
kongressen.

Kostnaderna for kongressombudens resa 
och uppehalle bestrides till 1 3 av forbundet, 
till 1/3 av distriktet och till 1/3 av klubbarna i 
valkretsen.

Foreningens angelagenheter ..." o s v 
enligt nuvrande skrivning, utom att 
"distriktsledare (DL)" utbytes mot "distrikts- 
styrelse".

§9 Ordinarie kongress. Sista sycket, "Vid 
frdgan ."osvutgdr.

§§ 13. 14 och 15 utgdr.
Dessutom forester jag an en arbetsgrupp 

tillstatts med uppgift an till drsmotet 1979 ut- 
arbeta forslag till normstadgar for distrikt och 
klubbar, samt att ta de kontakter med klub
bar och medlemmar som ar nodvandiga for 
dvergdngen till den nya organisationsfor- 
men.

SM6FGR

Motion nr 11.
Amatdrradiotekniken gdr standigt framdt. 

Vdra mojligheter an som amatdrer fortsatta 
an utveckla nya trafik- och modulations-me- 
toder ar dock nSgot begransade. De regler 
under vilka vi bedriver v3r verksamhet ar som 
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principlosning bra, dock forekommer det i 
mitt tycke en del markliga sarbestammelser 
som hindrar en vidare utveckling av den • dag 
gangse amatorradiotrafiken. En sAdan sarbe
st am me Ise ar den att endast tal-kommunika
tion ar tillAten over vAra repeaterstationer.

I sAva USA som Vast Tyskland forekom- 
mer repeaterstationer som ar avsedda for 
overt bring av t ex fjarrskriftsignaler. Fordelen 
att overtbra digitala signaler via en repeater 
ar att man i repeaterstationen kan mfora en 
mangd signalbehandlande utrustnmg. Den 
allra mest elementara utrustningen ar en 
regenerativ krets. Genom att sanda digital in
formation via en repeaterstation, kan dAliga 
(svaga, distorderade etc) signaler "rattas 
till” (regenereras) och Aterutsandas med lika 
fin kvalite som nar signalerna lamnade den 
avsandande stationen. Tekniken att regenera 
signaler i en repeater anvands f n inte komer- 
siellt (vad jag vet) och det vore darfor lamp- 
ligt att vAra bestammelser utformades sA att 
sandareamatorerna kan fortsatta att fora ut- 
vecklingen frarrtet.

En annan fordel av repeaterstationer for 
"icke tal-kommunikation” ar att de sandare- 
amatorer som inte kan (fA lov att) montera 
upp andamAlsenliga antenner fAr en chans 
att via repeaterstationen vidga sina mojlig- 
heter till intressant amatorradiotrafik.

Undertecknad hemstaller dartdr att Ars- 
motet mAtte besluta att

Forhandlingar snarast inleds med Tele- 
verket om mojligheterna till ett genereilt 
tillstAnd for "icke tal-kommunikation” via 
vAra repeaterstationer.

TillstAndet i forsta hand bor anknytas till 
de redan tillAtna modulationsarterna inom 
144 och 432 MHz banden.

SM7DMG

Styrelsens yttrande till
Srsmdtesmotionerna

Motion nr 1.
Motionen innebar ingen ekonomisk eller 

annan fordel for foreningen, sAvida inte en- 
bart valberedningens forslag foreligger. 
Postrbstnmgen skulle dA verka ganska 
meningslos. Styrelsen forester darfor Ars- 
motet att avste motionen, men ser den som 
en uppmaning till medlemmarna att mera ak- 
tivt delta i kandidatnomineringen.

Motion nr 2.
Styrelsen forester Arsmotet att avste 

motionen. Tillsattande av en funktionar for 
rattstavning och formulering verkar vara att 
betydligt skjuta over rrtelet. Vid problem med 
formulering av t ex diplomtext rekommende- 
ras att kontakt tas med SSA diplommana- 
ger.

Motion nr 3.
Styrelsen anser att motionen bor avstes, 

te minst med hansyn till den begransning 
som anges for certifikatklass T i motionens 
andra del, och som for mAnga T-amatdrer 
torde innebara betydande negativa konse- 
kvenser. Styrelsen anser dock att det nu 
uppenbarligen foreligger ett behov att mot 
bakgrund av dels de ertarenheter som 
vunnits under tiden T-certifikatet funnits och 
dels frAn medlemmarna framforda synpunk- 
ter genomfora en grundlig genomgAng av de 
bestammelser som galler for T-certifikatet.
Styrelsen forester darfor att Arsmotet ger 
styrelsen i uppdrag att med Televerket un- 
dersoka motiv och forutsattningar for even-

tuella andringar betraffande T-certifikat och 
att senast till Arsmotet 1979 presentera alter
native losningar.

Motion nr 4.
Styrelsen tillstyrker motionens punkter 1 

och 3. SSA arbetar redan i motionens anda. 
For punkt 2 forester styrelsen avslag, men 
kontakt har tagrts med Televerkets represen- 
tanter i den internationella kommittbn for 
storningsfrAgor.

Motion nr 5.
Styrelsen forester att Arsmotet tillstyrker 

motionen, men med det tillagget att bulletin- 
operatoren skall ange vad den utelamnade 
punkten handlar om, sA att eventuella intres- 
serade efter bulletinen kan be operatoren om 
ytterligare upplysningar.

Motion nr 6.
I denna frAga foreligger efter forhandlingar 

med Televerket en andring fr o m 1978-02-15 
och styrelsen rekommenderar darfor 
Arsmotet att lamna motionen utan Atgard.

Motion nr 7.
Styrelsen anser att man genom att tillsatta 

en mformationssekreterare just nu inte i 
rtegon hogre grad forbattrar VU:s och styrel
sens arbete. Dessutom skulle det strida mot 
det nya stadgeforslagets styrelsesamman 
sattning. Styrelsen forester darfor Arsmotet 
att avste motionen.

Motion nr 8.
SSA styrelse tror inte att "tjuvlasning” av 

QTC av icke-medlem mar vasentligt ham mar 
medlemsvarvningen. Sakert kan klubbarna 
klara utgiften for QTC och dessutom hitta 
rtegon vettig anvandning for tidmngarna, t 
ex att skanka dem till "Fritt valt arbete”, var 
for styrelsen forester Arsmotet att avste 
motionen.

Motion nr 9.
Eftersom SSA redan efter forhandlingar 

med Televerket upprtett vissa forenklingar i 
loggboksforandet vid mobil VHF-trafik, 
rekommenderar styrelsen att Arsmotet lam- 
nar motionen utan Atgard.

Motion nr 10.
ForhAllandet att SSA ej ar ett forbund ar ej 

avgorande for mojligheten att te statligt 
bidrag till ungdomsverksamheten. Eftersom 
motionen syftar till att genomgripande andra 
stadgarna skulle ett tillstyrkande av motio
nen kunna innebara flera Ars fordrojning for 
SSA att kunna komma i Atnjutande av bi
drag. Av den anledningen forester styrelsen 
att motionen avstes.

Motion nr 11.
Styrelsen forester att motionen avstes, 

men kommer att gora en utredmng om vilka 
mojligheter till tekniska losningar som finns 
for att gA vidare till Televerket med frAgan.

Styrelsen

ANDRINGAR I SSA STADGAR

Infor Arsmotet finns i detta nummer av 
QTC publicerat en sammanstallning av SSA 
stadgar frAn 1975 med inforda beslutade 
andringar och forslag till andringar enligt fol- 
jande:

Med utgAngspunkt frAn SSA stadgar an- 
tagna vi SSA Arsmote 1975-04-27.

Med andringar som beslutades vid Ars- 
motena 1976 och 1977 och som darmed trad- 
de i kraft fr o m 1977-04-17. Markeras ej.

Med forslag till andring som antogs forsta 
gAngen vid Arsmotet 1977, varfor det er 
fordras 2/3 majoritet for forslaget vid 1978 
Ars Arsmote for att de skall trada i kraft. Mar 
keras ej.

Med smarre omredigermgar och sprAkliga 
korrigeringar som enligt styrelsens bedom 
ning inte kan anses vara stadgeandringar i 
egentlig mening. Markeras ej.

Med smarre korrigeringar som styrelsen 
bedomer att Arsmotet bor prova om de ar att 
hanfora till stadgeandringar eller enbart korri
geringar. Markeras med marginalsteck och 
bokstaven K for korrigering.

Med forslag till ytterligare andringar som 
utforts i samband med den genomgripande 
revideringen som nu skett av SSA stadgar 
och som styrelsen bedomer vara stadgeand
ringar. I forsta hand bor Arsmotet prova om 
andringsforslagen ar att hanfora till andringar 
eller korrigeringar i stadgarna. Markeras med 
marginalsteck och bokstaven A for andringar 
samt numrerade 1—5.

Styrelsens uppfattning ar att smarre om- 
redigeringar, sprAkliga och andra korrige
ringar som inte andrar inneborden i stadgar
na vad det galler beslutsprocess, organisa
tion o s v, inte ar att hanfora till stadgeand
ringar i egentlig mening. Styrelsen anser att 
det enbart behovs ett majoritetsbeslut vid ett 
Arsmote for att sAdana korrigeringar skall 
kunna trada i kraft.

For stadgeandringar i egentlig mening er- 
fordras for att de skall aga giltighet att de ar 
beslutade vid tvA pA varandra foljande all
manna sammantraden, varav ett Arsmote. 
och pA det sist hAllna sammantradet beslutat 
med minst 2/3 majoritet av rostlangden 
Mellan dessa tvA sammantraden skall forflyta 
minst 90 dagar. Allt enligt nu gallande SSA 
stadgar § 22.

En stor del av de andringar och korrigerin
gar som har beslutats eller foreslagits enligt 
ovan ar foranledda av den omorgamsation 
som beslutades forsta gAngen vid forra Arets 
Arsmote och som styrelsen anser vara 
mycket angelagen. Huvudanledningarna till 
omorganisationen kan sagas vara tvA. rtemli- 
gen:

1) Rationalisenng och effektivisering av 
beslutsprocessen med anlednmg av forenin- 
gens snabba tillvaxt de senaste Aren, de- 
centralisermg av beslut och Atgarder i okad 
omfattning, dels for att upprte ett bredare 
demokartiskt inflytande. dels for att avlasta 
styrelsen och VU en stor del av de utred- 
ningsuppdrag som i nuvarande organisation 
Aligger dessa organ. For att pA ett battre satt 
kunna kanalisera utredningar, beslut och At
garder sammanfors nuvarande funktio- 
ner/funktionarer i sektioner under sektions- 
ledare (SL) parallellt med distriktsledarna 
(DL). Sannolikt innebar den nya organisatio- 
nen att VU mAste sammantrada oftare an hit
tills. men A andra sidan skall sAledes VU i 
storre utstrackning delegera utredningar, be
slut och Atgarder via SL och DL. Samtidigt 
avses inforas ett battre system for central 
diarieforing av arenden. Rutirterenden skall 
aven i fortsattningen handlaggas direkt av 
respektive funktionar, om inte arendena ar 
av den karaktar att beslut ertordras av VU, 
styrelsen eller Arsmotet. Utredningar, beslut 
och Atgarder skall sAledes i stor utstrackning 
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§ 1. foreningens AndamAl
Fdreningen. vars namn ar Sveriges Sanda 

reamatdrer. forkortat SSA, ar en politiskt 
och religidst obunden sammanslutning av 
personer som sysslar med radioexperiment 
pd av statliga myndigheter uppldtna frek 
vensomrdden och har till andamdl: 

att tillvarata medlemmarnas gemensamma 
intressen och beframja en sddan utvecklingA 1 
av verksamheten att den bestdr och vidgas;

att bland medlemmarna verka for okade 
tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur 
for att darigenom dstadkomma en kdr av 
kunniga sandareamatorer;

att genom medlemmarnas radioverksam- 
het och genom samarbete inom IARU, Inter
national Amateur Radio Union, med andra 
landers fdremngar, starka vdrt lands anseen 
de.

att insamla och publicera ron och iaktta- 
gelser frdn all denna verksamhet och dar
igenom bidra till sdval den tekniska utveck- 
lingen som spridningen och tillampningen av 
gjorda erfarenheter.

att aktivt intressera ungdomar och handi 
kappade for vdr hobby samt pd olika satt 
stodja och hjalpa dem till en stimulerande 
och givande fritidssysselsattning;

att bland medlemmarna verka for ett gott 
kamratskap

§ 2. MEDLEMMAR
Forenmgens medlemmar ar:
hedersmedlemmar. aktiva medlemmar och 

passiva medlemmar.
§ X MEDLEMSKAP

Till hedermedlem kan styrelsen kalla 
person som pd utmarkt satt tjanat fdreningen 
och dess syften.

Aktivt medlemskap kan beviljas nordisk 
medborgare som innehar gallande tillstdnds- 
bevis for amatorradio. Styrelsen kan dess- 
utom bevilja aktivt medlemskap dt annan 
nordisk medborgare.

Styrelsen kan aven bevilja aktivt medlem
skap dt juridisk person som erhdllit till- 
stdndsbevis for amatorradio. Sddant med 
lemskap galler enbart bestamd anropssignal 
(suffix).

Passivt medlemskap kan efter styrelsens 
provning beviljas utomnordisk medborgare.

§ 4. ROSTRATT
Hedersmedlem och aktiv medlem har vid 

foreningens allmanna sammantraden och vid 
postrostning en rost. Rost kan overldtas 
genom skriftlig fullmakt till annan rostberat- 
tigad medlem. dock ej vid postrostning.

Styrelseledamot fdr varken nyttja egen 
eller fullmaktsrost for rostning och beslut i 
frdgan om ansvarsfrihet for styrelsen for det 
gdngna arbetsdret.

§ 5. AVGIFTER
Aktiva och passiva medlemmar erlagger 

drsavgift varje dr vid mdnadsskiftet janua- 
ri/februari. Avgiftens storiek fdr pdfoljande 
kalenderdr och respektive kategori best a ms 
av drsmotet. Beviljat medlemskap trader i 
kraft nar faststalld avgift erlagts for lopande 
dr. Vid beviljad ansokan om nytt medlem 

|skap under kalenderdrets tre sista mdnader 
galler inbetald drsavgift aven for efterfol- 
jande kalenderdr.

Styrelsen ager efter det ansokan harom 
gjorts nedsatta drsavgiften i det fall att tvd 
eller fiera personer i samma familj ar medlem
mar i fdreningen, under forutsattnig att ve
derborande ar mantalsskrivna under samma 
adress och att endast ett exemplar av QTC 
behover utsandas. Nedsattningen skall i prin- 
cip utgoras av drskostnaden fdr QTC ut- 
slagen pd samtliga vederborande familje 
medlemmar och faststalls till sitt belopp av 
styrelsen. Minst en medlem i familjen er 
lagger alltid full avgift.

5 6. UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som icke betalar drsavgiften inom 

foreskriven tid avfors ut medlemsregistret. 
Medlem som bryter mot foreningens stad- 
gar, eller pd annat satt uppenbarligen skadar 
fdreningen och dess syften. kan av styrelsen 
med enhalligt beslut uteslutas ut fdreningen. 
dessforinnan skall styrelsen dock bereda ve
derborande tillfalle an avge forklanng. Ute- 
sluten medlem har besvarsratt infor nast- 
kommande drsmote.

§ 7. ORGAN
Foreningens organ ar QTC och fore- 

ningens ordforande dess ansvarige utgivare 
QTC skall vara en medlemsblad for fort- 
lopande kontakt med medlemmarna och 
berora de omrdden som kan vara av intresse 
med hansyn till foreningens andamdl och 
verksamhet.

§ 8. ORGANISATION
Foreningens medlemmar samlade till 

allmant sammantrade. vartill samtliga med
lemmar kallats utgor foreningens hogsta 
myndighet.

Allmanna sammantraden ar: drsmotet och 
extra sammantraden.

Foreningens angelagenheter forvaltas av 
en infor drsmotet ansvarig styrelse.

Ett verkstallande utskott (VU) behandlar 
fortlopande arenden.

Landet indelas i distrikt. Verksamheten 
inom varje distrikt samordnas av en distrikts- 
ledar (DL) och en vice distriktsledare (vDL).

§ 9. ARSMOTET
a) Tidpunkt fdr och kallelse till drsmotet: 
Arsmotet avhdlls under april mdnad.

Skriftlig kallelse till drsmotet skall tillstallas 
medlemmarna under senast kanda adresser 
och utsandas senast fjorton dagar fore 
motesdagen. Till kallelsen skall bifogas fore- 
dragningsllsta och avskrift av inkomna 
motioner.

b) Motioner:
Medlem som onskar fd ndgon frdga 

behandlad vid foreningens drsmote skall 
gora skriftlig anmalan harom. Sddan an- 
malan skall vara poststamplad eller avlamnad I 
pd SSA kansli senast den 31 januari och vara | 
adresserad till styrelsen for att behandlas vid 
darpd foljande drsmote.

c) Arsmotesordning.
Arsmotet skall:
ta stallning till styrelsens redovisning fdr 

det gdngna arbetsdret.
faststalla val av styrelseledamoter samt 

revisorer med suppieant;
forratta val av ledamoter till styrelseval- 

beredningen fdr forberedande av nasta drs- 
motes val av styrelseledamoter samt reviso
rer med suppieant.

Styrelsevalberedningen skall bestd av 
minst tre ledamoter och tvd suppleanter.

En av ledamoterna utses att vara samman- 
kallande. Styrelsevalberedningens uppgifter 
framgdr i § 16;

ta stallning till vackta motioner och fram- 
lagda styrelseforslag. Styrelsen skall till drs- 
motet avge yttrande till inkomna motioner; 

besluta i stadgefrdgor.
Ingen fdr samtidigt inneha mer an en av 

foljande befattningar:
styrelseledamot, revisor, ledamot i sty

relse- eller DL-valberedning eller suppieant 
eller vice for ndgon av dessa.

Vid drsmotet skall foras protokoli upp- 
tagande alia drsmotets beslut. Protokoli skall 
foreligga i justerat skick senast en mdnad 
efter motets hdllande och darefter snarast 
mojligt publiceras i QTC.

Vid drsmotet fdr endast arenden avgorasl 
som varit angivna i kallelsen eller som stdr i| 
omedelbart samba nd med sddana arenden. |

d) Foredragnmgslistan till drsmotet:
Vid drsmotet skall foljande frdgor behand

las.
1. Motet oppnas.
2. Val av tvd personer att jamte ordforan- 

den just era motesprotokollet. Justenngs 
mannen skall tillika tjanstgora som rost- 
raknare under motet.

3. Val av ordforande for motet.
4. Val av sekreterare fdr motet.
5. Tillkannagivande av vid motet uppgjord 

rostlangd.

delegeras via lamplig SL eller DL. I vissa fall 
mdste naturligtvis de formella besluten fattas 
av VU. styrelsen eller drsmotet. Vid overgri- 
pande arenden som inte ar direkt knutna till 
speciell sektion eller distrikt utses lamplig SL 
eller DL att vara ansvarig handlaggare. SL 
respektive DL tar sedan hjalp i forsta hand 
inom sin sektion respektive distrikt och vid 
behov eller dd sd anses lampligt utanfor sek- 
tionen/distriktet. I den nya organisationen 
skapas storre mojligheter till snabbare och 
effektivare behandling av alia arenden.

2) Det viktigaste . att fd en orgamsa 
tion med styrelseledamoter och funktionarer, 
sektioner och distrikt samt stadgar. som ut- 

taiat battre svarar mot myndigheternas regler 
for erhdllande av statliga och kommunala bi
drag. Den viktigaste sektionen ar i detta fall 
ungdoms- och utbildningssektionen, den ar 
ett mdste for att fdreningen skall kunna bli en 
s k bidragsberattigad part. Fiera krav stalls 
naturligtvis och de kraven kan vi diskutera pd 
drsmotet. En sak ar dock helt klar, SSA be- 
hover inte vara ett forbund for att vi skall 
kunna komma i dtnjutande av statliga och 
kommunala bidrag. Det stalls daremot en del 
krav ocksd pd vdra klubbar. Dart or har norm- 
stadgar for lokalklubbar utarbetats och dessa 
behandlas i en sarskild punkt pd dagordnin- 
gen till drsmotet.

NORMSTADGAR FOR
LOKALKLUBBAR I SSA

Normstadgar for lokalklubbar har utar
betats och kan antas helt eller delvis av SSA- 
klubbar. Eftersom en he! del av punkterna i 
stadgarna ar viktiga ur bidragssynpunkt. sd 
kan inte klubbar godkannas som SSA-klub- 
bar utan att vederborande klubb antar stad
garna i sin helhet eller skickar in andringar for 
godkannande av SSA VU. Normstadgarna 
publiceras inte utan kan bestalias frdn SSA 
kansli sd snart de bfivrt slutgiltigt god kanda 
och tryckta.

Styrelsen

Styrelsens forslag till 
STADGAR FOR SSA
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Vid frigan om styrelsens ansvarsfrihet for 
det gingna arbetsiret fir ingen av de be- 
rorda styrelseledamoterna delta i rostning 
och beslut harfor, varken med egen rost eller 
med fullmaktsroster, och det iligger motes- 
ordforanden att tillse att erforderlig kontroll 
sker vid motet i detta avseende.

§ 10. EXTRA SAMMANTRADE
Extra sammantrade med forenmgen skall 

aga rum di styrelsen si beslutar, eller di det 
for uppgivet andamil pifordras av revisorer- 

jna, eller di minst 150 rostberattigade med- 
lemmar skriftligen till styrelsen eller revi- 
sorerna darom gor framstallning med angi- 
vande av de arenden som pikallar utlysande 
av extra sammantrade.

Betraffande kallelse och protokoll galler 
vad som i § 9 stadgas for irsmotet.

Sammantradet skall avhillas inom tvi 
minader efter gjord framstallning.

Vid extra sammantrade skall punkterna 1 t 
o m 6 i § 9 d obligatoriskt forekomma.

Vid extra sammantrade fir endast arenden 
avgoras som varit angivna i kallelsen eller 
som stir i omedelbart samband med sidana 
arenden.

§ 11. BESLUT
I de fall inte annorlunda framgir av dessa 

stadgar skall vid foreningens allmanna sam- 
Imantraden, styrelsesammantraden, VU- 
sammantraden och vid postrostning fattas 
beslut med enkel majorrtet.

Omrostning sker oppet om inte annat 
begars eller stadgas.

Vid lika rostetal vid dppen omrostning har 
motesordforanden utslagsrost och vid sluten 
omrdstning och vid postrostning avgor 
lotten.

§ 12. STYRELSEN
Styrelsen skall:
aktivt verka for att andamilen i § 1 i mojli- 

gaste min uppfylls;
forvalta foreningens tillgingar och redo- 

visa dessa infor irsmotet;
utge tidskriften QTC;
ansvara for foreningskansliets skotsel och 

vara arbetsgivare for anstallda personer;

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.
19

kollet samt att under motet tjanstgora 
som rostraknare.

3. Frigan om motet ar stadgeenligt utlyst 
och om stadgarnas krav uppfylls for att 
de narvarande skall vara beslutsfora.

4. Frigan om dagordningens godkannan-
de.

5. Foregiende motes protokoll.
6. Kassaforvaltarens rapport omdet aktu- 

ella ekonomiska la get
7. Behandling av anmalda arenden. Aren- 

dena numreras 7:1, 7:2 o s v. For varje 
arende skall i protokollet anges vem som 
ar ansvarig for att besluten verkstalls el
ler att beslutad utredning utfors samt 
vem/vilka som av den ansvarige skall 
meddelas om besluten.

8. Skrivelser. Skrivelserna numreras 8:1, 
8:2 o s v.

9. Rapporter. Rapporterna numreras 9:1, 
9:2 o sv.

10. Ovnga frigor. frigorna numreras 10:1, 
10:2 osv.

11. Datum och plats for nasta styrelsesam
mantrade.

12. Beslut om medlemsinformation frin 
motet.

13. Motet avslutas.

Ordforanden. sekreteraren. kassaforval- 
taren samt en distriktsledare (DL) utgor 
styrelsens verkstallande utskott (VU) och 
skall behandla lopande arenden samt fatta 
beslut i foreningens anda. DL-representan- 
ten i VU utses av distriktsledarna eller deras 
ersattare.

Vid samtliga VU-sammantraden skall foras 
protokoll upptagande alia VU:s beslut. 
Protokoll skall foreligga i justerat skick senast 
en minad efter sammantradets hillande och 
bor darefter inom tvi veckor i kopia tillstallas 
samtliga styrelseledamoter.

Pi fdredragnmglistan till samtliga VU-sam
mantraden skall en punkt finnas med om 
beslut om medlemsinformation frin motet.

§ 13. DISTRIKTSLEDARE (DU
OCH VICE DISTRITSLEDARE (vDU

Distriktsledaren (DL) och vice distrikts- 
ledaren (vDL) skall verka for samarbetet 
mellan inom distriktet boende medlemmar 
samt for god kontakt mellan medlemmarna 
och styrelsen i enligjet med gallande regler 
for DL och vDL. Arbetsuppgifterna skall pi 
lampligt satt fordelas mellan DL och vDL.

Distriktsledare (DL) valjs enligt § 16 av 
medlemmarna inom respektive distrikt 
genom postrostning.

Vice distriktsledare (vDL) utses av 
respektive distriktsledare (DL). Utsedda vDL 
skall dock godkannas av styrelsen pi nastfol- 
jande styrelsesammantrade.

Om DL svgir under valperioden eftertrads 
han mandatpenoden ut av sin vDL.

DL och vDL skall, liksom ovriga styrelse- 
ledamoter och vice styrelseledamoter. vara 
medlemmar i SSA samt vara svenska med-1 
borgare och bosatta i landet.

§ 14. VAL AV DISTRIKTSLEDARE
Distriktsledare (DL)valjs av i distriktet 

mantalsskrivna medlemmar for en period av 
tvi dr genom av styrelsen anordnad 
postrostning i samband med val av ovriga 
styrelseledamoter enligt §16. Distrikt med 
udda nummer valjer DL vid udda irtal och di
strikt med jamna nummer valjer DL vid jamna 
irtal.

§ 15. VALBEREDNING FOR
DISTRIKTSLEDARE (DU

I respektive distrikt valjs minst tre personer 
att ingi i distriktets valberedning. Dessa per
soner skall vara mantalsskrivna i distriktet 
och vara medlemmar i SSA. En av DL-val- 
bered.ningens medlemmar utses att vara 
sammankallande.

den.
Ordforanden, vice ordforanden, sektions- 

ledare (SL) och distriktsledare (DL) valjs 
enligt § 16 av medlemmarna (DL inom 
respektive distrikt) genom postrostningsval. 
Dock utses QTC-redaktor av styrelsen eller 
pi styrelsens uppdrag av verkstallande ut- 
skottet (VU).

Vice sektionsledare (vSL) och vice 
distriktsledare (vDL) utses av respektive SL 
och DL. Dock skall utsedda vSL och vDL 
godkannas av styrelsen pi nastfoljande sty
relsesammantrade.

Dessa ledamoter och vice ledamoter ar var 
for sig ansvariga infor styrelsen for sina 
uppdrag.

Styrelseledamoter och vice styrelse- 
ledamoter skall vara medlemmar i SSA samt 

I vara svenska medborgare och bosatta i 
landet.

Di vice sektionsledare (vSL) eller vice di
striktsledare (vDL) deltar i styrelsesamman- 

|traden istallet for SL eller DL. overgir auto- 
matiskt respektive SL:s eller DL:s ansvar, 
rostratt m m till dessa.

Om SL eller DL avgir under valperioden 
eftertrads denne mandatperioden ut av sin 
vSL respektive vDL.

Styrelsen sammantrader pi kallelse av 
ordforanden eller vid fdrfall for denne av vice 
ordforanden, eller di minst fyra styrelseleda- 
mdter gor framstallning harom.

For att styrelsen skall vara beslutsmassig 
erfordras att samtliga styrelseledamoter har 
kallats minst tio dagar (enligt poststampel) 
fore motesdagen ifriga och att minst sju av- 
dessa, daribland minst tre distriktsledare 
(DL), eller respektive vice ledamoter ar nar
varande.

Sektionsledare (SL) och distriktsledare 
(DL) ar foredragande infor styrelsen av aren
den inom vars och ens ansvarsomride.

Syrelsen skall varje ir hilla minst fyra sam- 
mantraden, varav ett lampligen kan hollas i 
samband med irsmotet.

Styrelsen kan till sin hjalp kalla eller an- 
stalla personer for sarskilda uppdrag.

Vid styrelsesammantrade skall foljande 
frigor behandlas:

1. Motet oppnas.
2. Val av justeringsman att tillsammans 

med ordforanden justera motesproto-

B
7.

8

ansvara for distribution av QSL-kort; 
besluta i frSgor rorande intrade i och ute- 

slutande av medlem ur foreningen; 
fora foreningens talan infor myndigheter; 
I3ta arrangera foreningens tavlingar; 
uppehdlla erforderlig kontakt med motsva- 

rande organisationer i andra lander;
i dvrigt p3 eget inrtiativ handla i foreninges 

anda och i enlighet med dessa stadgar.
Vid samtliga styrelsesammantraden skall 

foras protokoll upptagande alia styrelsens 
beslut. Protokoll skall foreligga i justerat 
skick senast en mfinad efter sammantradest 
hSIlande och bor darefter inom tvS veckor i 
kopia tillstallas samtliga styrelseledamoter.

Styrelsen bestir av:
ordforande 
vice ordforande

Sektionsledare (SU:
sekreterare
kassaforvaltare
utrikessekreterare 
teknisk sekreterare 
trafiksekreterare
ungdoms- och utbildningssekreterare 
(QTC-redaktor, se nedan)

Distriktsledare (DU:
DL0, DL1, DL2, DL3. DL4, DL5, DL6 och 

DL7.
QTC-redaktoren ar sektionsledare (SL), 

men ingir inte i styrelsen som ordinarie sty- 
relseledamot. QTC-redaktoren har dock rost
ratt som SL vid styrelsesammantraden.

Frigan om motet ar stadgeenligt utlyst. 
Frigan om dagordningens godkanan- 
de.
Framlaggande av styrelse- och kassa 
berattelse. I styrelseberattelsen skall 
aven lamnas en redogorelse for resulta- 
tet av forra Srets motioner.
Framlaggande av revisionsberattelse. 
Frigan om styrelsens ansvarsfrihet for 
det gingna ar bet si ret.
Faststalla det tillkannagivna valresultatet 
for styrelseledamoter samt revisorer 
med suppieant.
Val av ledamoter till styrelsevalbered- 
ningen for nasta irsmotes val av sty- 
relseledamoter samt revisorer med 
suppieant.
Val av tvi postrostraknare jamte en 
suppieant for postrostningar fram till 
nasta irsmote.
Behandling av inkomna motioner. Sty
relsen skall avge yttrande till inkomna 
motioner. Motionerna numreras 14:1, 
14:2 osv.
Behandling av styrelseforslag. Forsla- 
gen numreras 15:1. 15:2osv.
Behandling av budget fdr innevarande 
ir.
Faststallande av medlemsavgifter for 
Sret efter det under vilket irsmotet hills. 
Beslut om plats for nasta irsmote.
Synpunkter pi verksamheten for inne
varande ir.

X
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DL-valberedningarna bor utses under 
v3ren 3ret fore val3ret. Snarast efter 3rs- 
motet fore valdret bor den sammankalland 
de ledamoten i DL-valberedningen tillskriva 
Styrelsevalberedningen under adress SSA 
kansli och meddela namn och anropssig- 
nal/medlemsnummer for ledamoterna i DL
valberedningen.

Poststamplat eller avlamnat p3 SSA kansli 
senast den 30 September 3ret fore DL-val3r 
skall DL-valberedningarna inkomma med ett 
namnforslag till kandidat for DL. Kuvertet 
med kandikatforslag markes "DL-kandidat" 
och adresseras till Styrelsevalberedningen, 
SSA kansli.

§ 16. VALORDNING 
VID POSTR0STNING

1. Styrelsevalberedningen enligt § 9 skall for 
publicering i novembernumret av QTC:

a) avge forslag till kandidater for styrel- 
den enligt nedan (for DL.se punkt 1 c i den- 
na paragraf):

Vid jamna Artal:
ett namn vardera for:
ordforande
kassaforvaltare
teknisk sekreterare
ungdoms- och utbildningssekreterare
Vid udda Artak
ett namn vardera for: 
vice ordforande
sekreterare
utrikessekreterare
trafiksekreterare

(QTC-redaktoren utses av styrelsen och 
ing3r inte som ordinarie styrelseledamot, se § 
12. Vice QTC-redaktor utses av QTC-redak- 
toren. Utsedd vice QTC redaktor skall dock 
godkannas av styrelsen p3 nastfoljande sty- 
relsesammantrade);

b) varje 3r avge forslag till kandidater for 
revisorer och revisorsuppleant:

tv3 namn for:
revisor 
ett namn for:
revisorsuppleant;

c) varje 3r sammanstalla DL-valbered- 
nmgarnas i aktuella distrikt namnforslag till 
DL, se § 14 och § 15. Forekommer DL-kandi
dat aven som forslag till Post enligt punkt 1 a 
eller 1 b i denna paragraf, skall styrelseval 
beredmngen i samr3d med DL-valbered 
nmgen i aktuellt distrikt tillse att en extra 
kandidat medtas.
2. Varje rostberattigad medlem m3 inkomma 
med forslag upptagande hogst det antal villi- 
ga kandidater som for respektive kandidat- 
grupp anges under punkt 1 i denna paragraf. 
Dock galler att kandidatforslag till DL endast 
f3r avges for det distrikt som forslagstallaren 
ar mantalsskriven i. Forsandelse med kandi- 
datforslag skall vara poststamplad eller 
avlamnad p3 SSA kansli senast den 31 
december och skall markas "Kandidatfdr
slag". Vidare skall forslagstallaren p3 bak 
sidan av fdrsandelsen teckna sitt namn med 
anvandande av sin vanliga namnteckning 
jamte fortydligande och ange sin anropssig- 
nal altemativt medlemsnummer. Anropssig 
nalen/medlemsnumret skall innehSlla siffran 
for det distrikt forslagsstallaren ar mantals
skriven i. Upptar forslag for kandidatgrupp 
flera namn an som enligt punkt 1 ovan skall 
utses. kasseras forslaget i vad avser den 
kandidatgruppen.
3. Med ledning av inkomna kandidatforslag 
skall styrelsevalberedningen uppratta val- 
lista. Harvid skall de fr3n enskilda medlem- 
mar inkomna forslagen inom varje kandidat
grupp upptas under sarskild rubrik "Ovriga 
forslag" efter "Styrelsevalberedningens for- 
slag” alternativt efter "DL-valberedningar 
nas forslag". Det Sligger styrelsevalbered

ningen att kontrollera an samtliga kandidater 
som fors upp p3 vallistan ar villiga att 3ta sig 
de uppdrag som kandidaturen avser.

4. Styrelsevalberedningen skall. poststamp
lat senast den 10 januari. tillstalla Styrelsen, 
SSA kansli, den kompletta vallistan for sty- 
relseledamoter samt revisorer med supple- 
ant och for DL i aktuella distrikt under ru- 
briker enligt punkt 3 i denna paragraf.

5. Den av styrelsevalberedningen samman- 
stallda vallistan jamte valkuvert skall av sty- 
relsen utsandas till samtliga medlemmar, 
antingen bilagda februarinumret av QTC eller 
som separat forsandelse poststamplad 
senast den 1 mars. PS vallistan fors forslagen 
upp i kandidatgruppsordning var for sig 
under rubriker enligt punkt 3 i denna para
graf. Forekommer flera kandidatforslag 
under rubriken "Ovriga forslag" avseende 
samma kandidatgrupp, placeras dessa i bok- 
stavsordning efter anropssignal eller 
medlemsnummer. efternamn och fornamn i 
namnd ordning.

Rostberattigad medlem ager ran att som 
rostsedel av ge vallistan. vilken i det slutna 
valkuvertet insands till SSA kansli. Valfor- 
sandelsen skall vara poststamplad eller 
avlamnad pS SSA kansli senast den 15 mars. 
Rost for kandidat skall markeras med ett 
kryss (X) i darfor avsedd ruta. S3 kallad 
"kryssruta" kan vara placerad antingen till 
vanster eller till hoger om respektive kandi 
datforslag. Det ar endast till3tet an rosta p3 
en kandidat i vardera kandidatgrupp. Rost- 
sedel godkanns aven om inte rost har av- 
givits for varje kandidatgrupp. Foljande utgor 
var for sig en kandidatgrupp: ordforande. 
vice ordforande. sekreterare, kassaforval- 
tare. utrikessekreterare. teknisk sekreterare. 
trafiksekreterare. ungdoms- och utbildnings
sekreterare, tv3 revisorer, en revisorsupple
ant. DL0. DL1. DL2. DL3. DL4. DL5. DL6, 
DL7. I dvrigt skall de instruktioner som med- 
fdljer de av styrelsen utsanda valforsandel- 
serna noggrant foljas.

6. De till SSA kansli msanda valkuverten 
skall genom styrelsens forsorg p3 betryggan 
de satt omhandertas och ooppnade overlam- 
nas till de vid foregSende 3rsmdte valda post 
rostraknarna. Dessa skall under kontroll av 
en av revisorerna verkstalla rostsammanrak- 
ningen. Over rostsammanrakningen skall 
foras noggrant protokoll som skall under 
tecknas av s3val postrostraknarna som av ut
sedd revisor och delges 3rsmdtet. Protokol- 
let over rostsammanrakningen m3 delges 
styrelsen och berorda kandidater fore 3rsmd- 
tet
Valkuvert. vars identitet i avseende p3 den 

rostandes namn och anropssignal/medlems 
nummer saknas eller inte kan faststallas vid 
rostsammanrakningen. liksom valkuvert in- 
sant av icke rostberattigad, kasseras jamte 
inneliggande rostsedel/rostsedlar. Valkuvert 
f3r endast inneh3lla rostsedel/rostsedlar fr3n 
en rostberattigad medlem. For sent inkomna 
valkuvert kasseras. Rostsedel for DL-val fr3n 
medlem som inte ar mantalsskriven i det di
strikt som DL-valet avser, kasseras. Rost- 
sedel. p3 vilken tillskrivits ytterligare namn, 
kasseras. Ar mer an en ’’kryssruta” ifyild for 
en och samma kandidatgrupp. s3 raknas inte 
rost for den kandidatgruppen. Ar inte n3gon 
"kryssryta"ifyild for en viss kandidatgrupp, 
s3 raknas inte n3gon rost for den kandi
datgruppen. Vid rostsammanrakningen pro- 
tokollfors detaljerat s3lunda foretagna 
kassationer och delvis icke godkanda rost- 
sedlar samt antalet godkanda roster for var
dera kandidatgrupp och fordelmngen p3 kan
didater. Till respektive post ar den vald som 
f3tt det hogsta rostetalet. Vid lika rostetal 
avgor lotten.

§ 17. ERSATTARE VID AVGANG
Intraffar den situationen att vice ledamot 

eller suppieant inte finns, om styrelseleda
mot, revisor eller ledamot i styrelsevalbered
ningen avg3r fore valperiodens utg3ng, eller 
om utsedd suppieant avg3r fore valperiodens 
utg3ng. skall styrelsen utse en ersattare for 
den 3terst3ende valperioden utan att eljest 
foreskriven valordning lakttas. Dock galler 
undantaget att sektionsledare (SL) och di- 
striktsledare (DL) utser respektive vice sek
tionsledare (vSL) och vice distriktsledare 
(vDL).

§ 18. RAKENSKAPOCH 
REVISION

For foreningen skall rakenskaps3ret sam- 
manfalla med kalender3ret. Bokslutet skall 
vara verkstallt senast den 15 februari, d3 
rakenskaperna jamte tillhorande handlingar, 
avensom av styrelsen forvaltningsberattelse
jamte vinst- och forlustrakning samt balans- 
rakning for senaste rakenskaps3ret. skall for 
granskning overlamnas till de utsedda reviso
rerna skall gransa foreningens rakenskaper
och forvaltning och ta del av styrelsens och 
verkstallande utskottets protokoll, kon
trollera v3rden av foreningens fasta och losa A 3
egendom samti dvrigt kontrollera att av sty
relsen och VU fattade beslut och vidtagna 3t- 
garder ar i enlighet med foreningens stadgar 
samt senast den 1 mars over granskningen 
avge skriftligt utl3tande, revisionsberattelse, 
vari ansvarsfrihet for styrelsen bestamt till-
eller avstyrks. Innan eventuell anmarkmng i 
anlednmg av revision framstallsskall tillfalle 
beredas styrelsen eller ledamot darav, som 
anmarkningen avser, att avge yttrande i 
saken.

§ 19. TECKNINGSRATT
Foreningen tecknas av dess ordforande 

eller vid forfall for denne vice ordforanden. 
Styrelsen kan dock besluta om begransad 
teckningsratt for annan person. Endast ord- 
foranden kan attestera foreningens veri- 
fikationer.

§ 20. MYNDIGHETERNAS 
FORESKRIFTER

Foreningen skall verka for och i mojligaste 
m3n tillse att av myndigheterna utfardade 
foreskrifter fdr amatorradioverksamheten 
iakttas av medlemmarna.

§ 21. STADGEANDRINGAR
Beslut om andring av dessa stadgar ar inte 

giltigt med mindra an att enhalligt beslut 
darom fattats av Srsmotet. eller om beslut 
darom fattats p3 tv3 p3 varandra foljande all
manna sammantraden, varav ett 3rsmdte. 
och darvid p3 b3da sammantradena bitratts 
av minst 3/4 av de rostande. samt att det 
mellan de b3da sammantradena skall ha for 
flutit minst 90 dagar. dessutom skall and 
ringsforslaget utforligt ha omnamts i kallel- 
sen till sammantradet eller sammantradena

A4

ifr3ga.
§ 22. FORENINGENS 

UPPLOSNING
Beslut om upplosning av foreningen ar 

inte giltigt med mindre an att darom fattats 
beslut p3 tv3 p3 varandra foljande allmanna 
sammantraden, varav ett Srsmote. och dar
vid p3 b3da sammantradena bitratts av minst 
4/5 av de rostande. samt att det mellan de 
b3da sammantradena skall ha forflutit minst 
90 dagar. Dessutom skall forslaget till 
upplosning av foreningen utforligt ha 
omnamts i kallelsen till sammantraden i 
fr3ga. Vad som efter galdande av fore- 
ningens skulder 3terst3r av foreningens till- 
g3ngar vid en eventuell upplosning skall till- 
falla andam3l som overensstammer med 
foreningens syften och som beslutas vid det 
sista sammantradet.

A5
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Internationell amatorradio — historik I

Har foljer den forsta artikeln i en planerad serie om amatorradion i 
det fdrgdngna. Infor WARC -79 kan historian ge ett battre perspektiv 
pd vfir situation i nuet, hur vi har hamnat dar etc. Vi forvaltar ett arv, 
som man tidigare har kampat h£rt for, men som tyvarr senare skurits 
ner i omgdngar sedan den forsta WARC — 1927. Las och begrunda. 
SM5TK.

Kurt Franzen. SM5TK 
Box 13
150 13 TROSA

WARC 1927. Prolog
Sandaramatdrernas reglemente i USA 

1925 var en enkel och okomplicerad historia, 
som upptog mindre plats an en sida i ARRLs 
organ QST. "Frekvenser" var ett nastan 
oka nt begrepp — var och en opererade pA 
vAglangder. Amatorbanden inkluderade 
150 — 200 meter. 75—85,7 meter etc. men 
omvandlat till frekvenser strackte sig banden 
ungefar som foljer: 1500 - 2000 kHz. 3500- 
4000 kHz. 7000 - 8000 kHz. 14000- 16000 
kHz och 56000 - 64000 kHz. En tyst 
nadsperiod frAn kl. 8- 10.30 e m mAste lakt- 
tas, om man anvande 150-200 m-bandet 
eller om nataggregatet inte lamnade ren 
likstrom. Det fanns en speciell del pA 170 — 
180 meter for dem som anvande foni, gnist 
eller tontelegrafi.

Amatoren och rundradiolyssnaren (BC-lis- 
tener/BCL) hade sina problem. Storningar 
vid rundradiomottagning var mycket vanlig 
och amatdrerna hotades av myndigheterna 
med tystnadsperioder pA vAglangder aven 
under 85 meter.

En av losningarna till dessa problem var. 
att folja de tekniska foreskrifterna (!>. Induk- 
tiv koppling, god filterverkan i nataggrega
tet. nyckelfilter - allt detta vara nodvandiga 
detaljer vid amatorradiostationen. om man 
ville undvika trAkigheter.

Dagens amatorer ar sA val medvetna om 
bandkanterna tack vare de numera si vanliga 
kalibrermgskristallerna. att det ar svArt att 
forestalla sig dAtidens attityd infor samma 
sak. Det var inte mAnga amatorer. som hade 
fekvensmetrar och det var ocksA relativt fA 
som hade tillforlitliga vAgmetrar. ARRL hade 
dock utnamnt ett antal OWLS — Official 
Wavelengths Stations — som hade regel- 
bundna sandnmgar for lyssnarnas kalibre- 
ring. Frekvensstandardsignaler utsandes 
ocksA frAn Bureau of Standards. Massachus- 
setts Institute of Technology och Stanford 
University. Under dessa amatorradions ti- 
diga dagar stamde ej de olika nationella frek- 
vensplanerna overens. det fanns namligen 
mga internationella overenskommelser. 
USA-amatorerna t. ex. "gled" ner till 30 
meter, dar man kunde t raff a utlandska ama
torer.

MAngt och mycket av dAtidens regler i 
USA hade formen av "Gentlemen's agree
ments". Ett lagbaserat beslut av Ar 1926 sa- 
de, att myndigheterna ej hade nAgon 
bestammanderatt over stationer, som sande 
under 200 meter, utover det som var fast- 
stallt i 1912 Ars radiolag. 1926 Ars beslut led- 
de sA smAningom till ett fullstandigt kaos pA 
rundradioomrAdet. Dussintals rundradiosta- 
tioner kom igAng, okade sin effekt, flyttade 
till "utvalda" vAglangder — man amatdrerna 
holl sig till sitt "Gentlemen's agreement".

Harav tillkom the Radio Act of 1927, som 
utformade monstret for den framtida inrikes- 
radion. Ordet "amateur" anvandes nu for 
forsta gAngen i forfattningen. The Radio Act 
etablerade den federala radiokommissionen 
och gav den ratt att klassificera radiostatio
ner. beskriva deras andamAl. tilldela frekven
ser och infora anvandning av loggbocker.

WARC-27
En ny internationell regleringskonferens 

stod ocksA for dorren. Den forra agde rum i 
London 1912, alltsA femton Sr tidigare. Nar 
Washingtonkonferensen slutligen samman- 
tradde Ar 1927 hade den ocksA att reglera ett 
helt nytt omrAde — KV-radion — bl a. for det 
tvA "konkurrenterna" rundradion och ama
tdrerna.

Konferensen skuile nu reglera den inter
nationella amatorradion for de kommande 
Aren. ARRL var talesman for den globala 
amatorradioverksamheten darfor att i mAnga 
lander fanns det inga nationella amatorfore- 
ningar, eller att de var for nya for att ha 
nAgot inflytande pA myndighetsmvAn. PA 
grund av den nara kontakten med USAs 
delegation hade man tillforsakrat sig om en 
positiv attityd till amatorradion. ARRLs vice- 
president hade tidigare fAtt forklara amatdr- 
radion infor den kommittd. som var ansvarig 
for USAs hAllning. Man holl aven i fortsatt 
ningen nara forbindelser med kommittdn. PA 
grund av denna ARRLs policy kunde sekrete- 
raren K B Warner rapportera till styrelsen 
strax innan Washingtonkonferensen, att 
USAs hAllning var: Att man skuile soka inter- 
nationellt godkannande av de privilegier eller 
rattigheter, som hade givits At de ameri- 
kanska amatdrerna.

Denna begaran forefall val motiverad 
enligt det amerikanska synsattet. men den 
mottes med stor kyla av andra lander. USA 
var en av de fA lander, dar kommunikationer 
na utvecklats pA privat initiativ, men som i de 
fiesta lander existerade som ett statligt 
monopol. Iddn att forse ett antal enskilda 
medborgare med licens for kommunikation 
utan direkt statlig kontroll betraktades som 
farlig. Strax fore konferensen utannonserade 
ett antal lander som sin avsikt, att eliminera 
amatdrerna helt och hAllet frAn frekvenserna 
ovanfor 1500 kHz eller att kraftigt begransa 
deras effekter och frekvensband.

ARRL hade nu ett stort arbete framfor 
sig: Att informera om amatorradion och fA 
den accepterad. Lyckligtvis hade man, enligt 
vad som tidigare angetts. stod frAn sina myn- 
digheter.

Det forsta genombrottet kom i septem 
ber, dA sekreteraren Warner och den kana- 
densiske General Managern Russel hade 
mojlighet att tala med hela den brittiska dele- 
gationen och med representanter for grupper 
till det brittiska samvaldet. Som ett resultat 
av denna presentation antog de brittiska 
delegaterna en positiv attityd till det ameri
kanska forslaget. Men det var andA en gan 
ska sval reaktion. 74 lander deltog. med 
USAs fulla stod till amatorradion. halv 
hjartat stod frAn nAgra lander och inte nAgot 
stod alls frAn en hel del.

Nar konferensen var over hade amatdr- 
radion for forsta gAngen fAtt en internationell 
bas att stA pA. For USA innebar detta en 
forlust" av 1/3 av de frekvenser man tidi

gare innehade under "Gentlemen's 
agreement", men som for mAnga utlandska 
amatdrer dock innebar en kraftig forstark- 
ning av deras rattigheter. Dessutom, tack 
vare det fasta stodet frAn USAs officiella 
delegation blev amatorernas frekvensband 
mycket storre. an om nAgot annat lands for- 
slag hade godkants. Det brittiska forslaget t. 
ex. hade slutat pA 600 kHz totalt mot 7,485 
MHz. som nu tilldelades.

Men skuile amatorema anpassa sig till 
dessa mindre frekvensband. NAgra grupper 
trodde. att ARRL hade "sAlt" amatorradion 
for gott. att den var slut. Men sA blev icke 
fallet. ARRL hade utvecklat ett tekniskt fort- 
bildningsprogram, sA att stabila sandare och 
selektiva mottagare skuile kunna byggas av 
de fiesta. PA sA satt fann de 16.000 ama- 
torerna. att det ej var overbefolkade amator 
band man hade. Och det var bra. for under 
de foljande sex Aren okade amatorradio 
populationen med over 300 procent. I Ur 50 
Ar med ARRL. QST 1964 Overs. SM5TK).

Fotnot En ingAende beskrivning av 
WARC 27 forhandlingsskede finns i Clinton 
B DeSoto:s "200 meters and down Kan 
bestallas via SCAG, Box 13, 150 13 Trosa 
eller direkt hos ARRL

KORT~

KLIPPT

□ WARC. NZART pA Nya Zeeland har till 
sin regering lamnat en omfattande skrift om 
amatorradio infor WARC 79. Bl. a. sags: 
"Amatorradions grundtanke best Ar i viljan 
att tillagna sig fardigheter och kunskap i elek- 
tronik, som ger fordelar for hela nationen 
likval som for den enskilde. Vidare anges en 
rad omrAden dar amatorradions fordelar 
framtrader: 1) Nodtrafik. 2) Reservoir av far- 
diga och insatsberedda utrustningar for varje 
krissituation, 3) Raddningsvasendet. 4) Civil- 
forsvaret. 5) Erfarenhet och rutin, 6) Fortbild- 
ning, 7) Forskning, 8) Yrkesval och 9) Inter
nationell vanskap.

SM5TK

Under IARU Region 1 konferensen den 
24 — 28 april i Budapest kommer stationen 
HA9IARU att varaQRV.

□ Greenwich Mean Time: har ersatts av 
"Universal Time" UT, som i princip ar iden- 
tisk med den gamla GMT.

( "EDR:s ekonomi er lidt anspendt for ti- 
den, og dette medforte en enst. henstil.ling 
till HR om at holde OZ pA 48 sider, med 
mindre at ©get annonceindtjening giver 
mulighedfor udvidelse". (OZ 1 /78).
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Vidundret som stAr mitt pA golvet ar tan- 
gentbordet. Den som har mojlighet att mot-

DA en SSTV-bild har formatet 1:1 medan 
en normal TV-bild har formatet 1:1 1/3 
mAste en del av normal TV-rastret tackas 
horisontellt. Detta gores sA att 12,5 % 
slackes i vanstra kanten och ca 12,5 % i hog- 
ra kanten. darigenom fAr man en kvadratisk 
FS-bild pa TV-rutan. Du fAr inte glomma att 
fortfarande ar signalen i "etern" en SSTV- 
signal alstrad av en SSTV-1120 linjers) 
kamera eller CCIR-1625 linjers) kamera om 
ock omvandlad for den senare.

Namnda konverter SC-420 torde finnas i 
tvA exemplar i SM. Min egen och en hos 
SM7FTR. som aven uttryckt sin belAtenhet.

Med de 16 grAskalorna fAr bilden, trots 
oforandrad upplosning, ett innehAII narmast 
att jamfora med "clarity” i en 8 mm ama- 
torsmalfilm!

Bland SC-420 egenskaper kan namnas:
— Anslutningar finns for TV-kamera 

(CCIR. 75 ohm), TX, RX. Tape, TV med 
(CCIR, 75 ohm) videoingAng samt en SSTV- 
monrtor eller annan FS konverter.

— Stationer + 300 Hz vid sidan om kan 
synkroniseras in genom avlasning av visar- 
instrumentet.

— FS-bilden pA TV-skarmen kan installas 
till basta kvalitet fore sandning och darefter 
manuellt eller automatiskt skiftas och man 
har god tid aven i automatlaget att skifta bild 
framfor kameran.

— Den sist mottagna FS-bilden blir kvar 
pA TV-rutan, men man kan "frysa" vilken 
bild man onskar i ett QSO och retursanda 
bilden.

— Om TV-mottagaren har videoutgAng 
kan man "frysa" en bild frAn det vanliga TV- 
programmet och sanda den bilden som 
SSTV-bild (om du har tillstAnd forstAs).

— Konvertern har inbyggt testrut/balk
monster och man kan sanda 1/1 — 1/2 — 
1 /4 positiv eller negativ bild.

— Konvertern ar val planerad med ett 
gediget yttre med dimensonema L x H x D = 
325 x 150 x 200 mm.
Hyllplan 3

Dar visas en HW 100-transceiver och min 
2:dra rig, som jag anvander for SSTV-trafik. 
Hyllplan 4

Bandspelare som anvands for eventuell in- 
spelning och sandning av SSTV-bilder. 
Hylla pA vaggen

Luxor TK 1003 TV-kamera (CCIR, 75 
ohm), som utan andring anvandes for SSTV- 
bildoverfbring. Man bor observers att stilla- 
srttande framfor kameran inte ar nodvandigt 
mera enar FS-konvertern fixar bilden pA 1/50 
sekund.

taga SSTV bilder har sakert avundats killar 
na som skriver fina meddelanden "pA 
maskin’’. "Min avund” var sA stor att jag 
bestamde mig for ett bygge. Som underlag 
anvande jag CO' September 1974 dar 
W0LMD beskrev sitt "SSTV keyboard", 
vars huvudbestAndsdelar ar:

— Tangentbord med tangentkontaktsats 
att koppla enligt anvisningarna.

— Enkelt kretskort med komponenter for 
ASCII-kodning av tangentkontaktsatsen.

— Besvarligt kretskort inkopt frAn USA for 
ca 100 kr inklusive utforlig beskrivning. Kor- 
tet innehAller erforderliga kretsar sAsom: 
Memory charter generator; Write Clock; 
Read clock; D/A konverter samt VCO etc.

Samtliga komponenter ar tillgangliga i SM 
och hjarnan (teckengeneratorn) ar en Signe- 
tics 2513/CM 2140 och ASCII-kodad. Den ar 
inkopt hos Elcoma men kan aven erhAllas 
hos BHIAB, INKO'X etc. Bygget gick bra 
och aven inkorningarna kunde ske utan 
nAgon brass. Vissa varden for kritiska 
komponenter justerades.

Teckengenerator 2513 har sammanlagt 64 
tecken och jag kan samtidigt pA TV-skarmen 
exponera max 5 x 6 = 30 tecken eller 5 rader 
om 6 tecken i varje rad. Exponering av 1 —3 
eller 5 rader (full Frame) kan valjas.

Den utgAende SSTV-signalen frAn tan- 
gentbordet matas i mitt fall in pA SC-420 tape 

ingAng, men kan aven matas in pA TX 
mikrofoningAng eller pA SSTV-ingAngen pA 
en vanlig SSTV-monitor. Jag har funnit stor 
gladje i mm "skrivmaskin", som pA min 12" 
TV ger ca 25 mm hoga tecken och kan 
framstallas svarta med vit bakgrund eller vita 
med svart bakgrund.

Avslutnmgsvis vill jag framhAlla att mina 
kunskaper i IC-tekniken ar 5 % om "slag- 
gan” ar 100%’ Jag lyder en vis mans ord: 
"Det som ar gjort av manniskohand kan aven 
du tamja".

Tillaggas bor att noggrannhet och tAlamod 
skall vara betydligt over 100 %• Om nAgon 
hyser intresse for ovanstAende stAr jag garna 
till tjanst med adresser, tips etc.

Nils-Gustav Strom, SM5EEP
Kompassvagon 1
773 00 FAGERSTA

Du minnesgode, du har ratt. Det ordades 
inte nAgot om SSTV i QTC under hela 1977’ 
Forhoppningsvis har namnda aktivitet vid- 
makthAllits? For min egen del har jag kampat 
vidare med saker och ting.

Som synes av ovanstAende vinjett 
anvander jag sedan nAgra mAnader tillbaka 
ett tangentbord for utskrift av meddelanden 
och for mottagning och sandning av bilder 
(levande och foto) anvander jag Fast Scan- 
utrustning d v s jag betraktar bilderna pA en 
vanlig TV-ruta. NAgot om bygge och erfaren- 
heter frAn namnda utrustnmg vill jag garna 
framfora och gor det i anslutning till fotot 
frAn min "SSTV-homa".
Hyllplan 1

Dar stAr en vanlig TV-apparat for 
VHF/UHF, 12" oc h den ar faktiskt ett hem- 
bygge’ 1969, Aret mnan jag blev sandarama- 
tor, gjordes bygget och kanske videointres- 
set borjade dA? Observers att TV-apparater- 
na oftast har spanningsforande chassi, var- 
for skyddstransformator (220 230V) skall an- 
vandas om du labbar med video-in- och ut- 
gAngar!
Hyllplan 2

Fast to Slow/Slow to Fast (FS/SF) 
konverter. Denna ar konstruerad och tillver 
kad av DL2RZ, Volker Wraase. Vad ar nu 
detta? En liten notis ingick i QTC 3/76 av 
SM6EBM och for den mtresserade foreslAr 
jag studier av nedanstAende litteratur:
- SSTV Handbook av W9NTP/WB8DQT
— OST March and May/1975, SSTV to 

Fast Scan converter av WB9LVI
— OST August/1975. Digital Scan con

vener how they work av K4TWJ
— QTC 2/1975, SSTV rekapitulation och 

trend av SM0BUO. Den normala SSTV-bil- 
den sages ju mnehAlla ca 128 horisontala lin- 
jer om ca 64 vita och 64 svarta bildelement i 
varje linje. Totala antalet bildelement blir dA 
ca 16.384.

I konverter av denna typ analog/ digital 
omvandlas SSTV-videosignalen och lagras i 
ett minne om 4 x 16.384 element (bitar) d v s 
SSTV-bilden ar upprepad 4 gAnger och 
samtidigt tillford grAtoner. (Ingen okad upp- 
losning).

For en icke tekniker ar det svArt att forklara 
hur SSTV-bilden Aterges pA en normal TV 
apparat med 625 vertikallinjer. For mig racket 
foljande resonemang:

— Av 625 linjer slackes helt utrymmet for 
varannan linje och rest = 312,5 linjer.

- SSTV-bildens 128 linjer framtrader nu 
med varje linje i fordubblat utrymme eller 
utrymmet for 256 linjer.

— Forbrukat linjeutrymme ar nu 312,5 + 
256 = 568,5 linjer och restutrymmet ar 625 
— 568,5 = 56,5 SSTV-linjer (28,25 fast och 
scan) som visas svarta ovanfor och under bil
den.
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Dr1 Dr2

Dr3 
Dr4

1 mm diam Cu-trid (gama forsilvrad), 21 mm hog 
som L3, men 31 mm hog
se text
22 varv 0p5 mm Cu-trid pi Amidon T50—10 toroid, 
uttag 7 varv frin kalla anden, eller dito pi BHIAB 
best nr80-A-01
10 varv 0,3 mm Cu-trid, innderdiam. 3 mm, se aven 
text
Amidon ferritparla med 1 mm hil, 3,2 mm ling 
se text

T1 BFR91
T2 40673
DI D2 MDB 102eller motsv.
D3 IN4002, IN4148
C1 C2 C3 1 —6 pF keramisk rortrimmer, ca 12 mm ling 
C4 7— 50 pF trimmer
C5 10 uF, 35 V tantal
C6 C7 C8 1 eller 4,7 nF keramisk genomforingskondensator
LI L2 L4 6 mm diam. massingror, 90 lingt (matas 18 mm frin 

iord)

432 till 28 MHz konverter 
for stadsbor Ingvar Nilsson, SM6FHI 

Angskarvsvagen 16
421 77 VASTRA FROLUNDA

Den beskrivna konvertern har tillkommit i 
ett forsok att bli av med alia korsmodula- 
tionsprodukter som iag lange lidit av. 
Konvertern har lig forstarkning i HFdelen 
och en diodblandare med tvenne schottky- 
dioder. Etter diodblandaren sitter ett ligbrus 
forstarkarsteg. Konvertern har ingen egen 
lokaloscillator.

Princip
HF-delen bestir av tre avstamda koaxial- 

kretsar. Antenningingen ar galvaniskt for- 
bunden med jord. QI, som ar emitterjordad. 
fir sin bias frin ett motstindsnat via en dros- 
sel och en ferritparla. Kollektorspanningen ar 
begransad med en 7,5 V Z-diod for att hilla 
sig inom tillitna varden. Observera att bide 
in och ut-impedans ar c:a 75 ohm resistivt pi 
en emitterjordad BFR91 (1). Signalen kopp 
las induktivt frin L2 till L4 via L3. L2 och L4 
ar ganska hirt kopplade, vilket resulterar i 
dilig spegelfrekvensdampning. Men de c:a 
25 dB som uppmatts verkar vara fullt tillrack 
ligt. L5 kopplar ut signalen till diodbland- 
daren. Lokal oscillatorn matar via tvi kon- 
densatorer dioderna, och skillnadsfrekven- 
sen tas ut pi transformatorn l6 sekundar. 
Det ar av vikt att lokaloscillatorsignalen ar 
ren och orkar med en ganska god diodstrom, 
stdrsignalegenskaperna forbattras vid stor 
diodstrom. medan brusfaktorn forsamras.

Forstarkarsteget efter L6 ger drygt 20 dB for- 
starkning (2), detta for att fi si mycket sig
nal att 28 MHz-mottagarens egen brusfaktor 
maskeras.

Utforande
Konvertern ar gjord av 0.7 mm massing- 

plit och har formatet 160 x 110 x 30 mm. 
Valet av materialtjocklek ar okntiskt. men 0,7
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mm massingp&t finns an kopa i alia Jamia- 
butiker, och ar dessuxom Ian art loda och 
bocka.

Massinglddan kan goras p5 tv5 san. A — 
lagg till 2 x30 mm p5 bottenplStens m3tt, rit- 
sa alia mdtt och borra alia h3l. Klipp ur hor 
nen, runda av alia kanter och bocka upp 
lidans kanter med ritsarna inSt. Klrpp till de 
tre mellanvaggarna, borra hilen och runda 
av kanterna samt trimma dem till samma 
hojd som pd Iddan for att maximal tatning 
skall kunna erhSllas mot locket senare. Fore 
lodningen skall alia ytor goras rena med fin 
smargelduk (inte tvdlull — den lamnar en fet 
belaggning kvarl, alia kanter mSste ocksi 
vara val avrundade, efiersom lodtenn "kry- 
per av skarpa kanter" Anvand garna lodsal- 
va eller lodvatten och en 100—150 W lod- 
kolv. For att h3lla mellanvaggarna pS plats 
under lodningen kan en enkel fixtur tillver- 
kas: Ta en tvattklamma av tra. Ta ur ena 
skankeln och sdga ett centimeterlSngt sp3r i 
dess langdriktning. San ihop den. Borja med 
att loda mellanvagg A som Mils pi plats over 
ritsen med hjalp av tvS modifierade tvatt- 
klammor Lod efter hela kanten, sd att det 
blir helt tan. Fortsan med B och C och sist 
hornen.

Metod B — Gor bottenplattan 5—10 mm 
storre pd varje ledd, och ritsa och borra h3l. 
Vaggar till ISdan gors av 30 mm breda 
pldtremsor. 2 st 160 + 110 mm samt 3 st 110 
mm. Ritsa och borra. runda av alia kanter 
val. Bocka de tv3 ynervaggsplStarna och 
stall dem p3 plats p5 bottenplattan, placera 
ut mellanvaggarna och h§ll fast dem med sex 
modifierade tvanklammor. fast alia delar vid 
bottenplattan och lod sedan hela Iddan. 
Betraffande lodningen: Alt. A g^r endast att 
loda med kolv, medan alternativ B aven gSr 
att loda med gaslSga. Daremot ar lodnmg p3 
spisplatta heft forkastlig eftersom bottenpli 

ten kommer att s!5 sig och bli skev som ett 
dasslock. Nej, spisplattan ar bra till massiva 
klunsar som kraver mycket varme.

Nasta steg ar an loda vissa komponenter. 
BNC-kontakten for antenningSngen skall 
lodas s5 att tennet kryper upp runt hSlet p3 
msidan av ISdan (ddligt lodd kontakt kan 
medfora okad brusfaktor). Trimkondensa 
torerna Cl — C3 lodes frSn insidan av I3dan. 
Roren L1 L2 och L4 sticks i sina hfil och 
nastes vid trimkondensatorerna. Luta 
konvertern mot nSgot lampligt. satt lodkol- 
ven under roranden s5 att b3de Indans vagg 
och roret varms, tillfor tenn frfin insidan s5 
att det flyter ut runt hela roret. Nar roren och 
I5dan svalnat gors en riktig lodnmg pd trim- 
kondingarna (detta forfarande reducerar 
varmespanningarna som annars skulle kunna 
bryta av kondingarna). Lod sedan L3 och L5. 
samt de tre genomforingskondensatorerna. 
De sju fastskruvarna sdgas upp enligt figuren 
och lodes, en i varje horn och en mitt p5 varje 
mellanvagg. Vid det har laget ser I3dan gan 
ska risig ut av harts. Iddsalva och tennrest. 
Gor ren den genom att med en pensel biota 
ner den med avfettningsmedel Nar alia 
klumpar av hans o d. ar upplosta ar det bara 

att spola av I5dan i rinnande varmt vatten. T- 
gron gdr att anvanda. men Shells "Lensitil” 
rekommenderas 5 det kraftigaste — den 
loser upp harts battre an flertalet rengoring- 
medel for kretskort. Torka av tidan och bl3s 
ur vattnet i BNC-kontakten och i kondingar
na. Vill du. kan du nu spruta p5 lodlack p5 in 
och utsidan s3 att lAdan fortsattningsvis 
kommer att se vacker ut. se bara upp sA an 
det inte blir dAlig kontakt i trimrarna.

Locket kapas till 5—10 mm storre an 
l£dan, och kan vara av nastan vad som heist. 
Aluminiumpldt. stdlpldt. pert max, mason it 
eller en gammalt "slaktat" kretskort. Lagg 
en papper p5 konverterlfidan och tryck for- 
siktigt ned det over de sju skruvarna och 
markera Indans kant. sen ar det bara att lag- 
ga pappret p5 locket och borra hSIen som dA 
kommer ran. For att god kontakt skall er- 
hSIlas mellan lock och skarmvaggar tillverkas 
en innerlock av stanniolpapper ( = dubbel- 
vikt frysfolie). Mellan ynerlock och innerlock 
laggs en bit tunn skumgummi eller skumplast 
(s. k. diskunderlagg). Detta forfarande ger 
hogsta mojliga tatning mellan de tre avstam- 
da kretsarna.

Q1 lodes nu p5 plats i sin h5l i vaggen A. 
Fortenn garna hSlets ena sida omedelbart in- 
nan QI lods dit. Lod emittervingen s3 nara 
kapseln som mojligt, anvand 100 W-kolven 
och jobba snabbt. (Dra garna ut stickprop- 
pen nar QI, Q2. D1 och D2 lodes). Montera 
komponenterna till Q1 s5 nara vaggarna som 
mojligt for att inte onodigtvis stora faltbilden 
i koaxialrummet. Tank aven p5 an locket 
skall g3 att fd pA utan risk for kortslutning. 
Drosslarna Dr 1 och 2 kan med fordel forses 
med en femtparla i sin heta ande. En tips till 
dig som ofta lindar sm^spolar: anvand den 
lodbara lacktrSden som Siemens saljer till sin 
trSdningspenna, s5 slipper du det trSkiga job
bet att skrapa av lacken. Q1:s kopplings- 
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det andi sjalvsvanger beror det med storsta 
sannolikhet pi att Q1 inte ser ratt impedans 
pi in och utging, prova med att flytta basan 
slutningen nigra mm. En BFR34 gir att 
anvanda om kollektorns matningspunkt flyt- 
tas upp till 35 mm frin jord.

Vill du har batt re selektivitet kan det vara 
lampligt att korta L3 radikalt. Att klamma 
upp den efter vaggen minskar inte kopplings- 
graden namnvart.

Till sist vill jag tacka SM6ECR, Olle, utan 
hans hjalp hade konvertern for lange sedan 
hamnat i den stora lidan for misslyckade 
byggen.

Referensfdrteckning:
1 Dubus 4—5/74: Low noise 432 preamp 
using BFR91. ON5FF.
2 Ham Radio 10/75: Low noisefigure 28-30 
MHz preamp for satellite reception, W1JAA

UKW-berichte 3/73: Ein 2 m/70 cm 
Linearumsetzer mit Doppelmischung, 
DC8NR.

QTC 12/72: Konverter for 1296 MHz - i 
strip-line teknik, SM5DJH.

UKW-berichte 2/73: Konverter fur das 2- 
m Band mit besonders hoher Selektion, 
DL1LS.

Beat-oscillator med tre komponenter

Erland Belrup, SM7COS 
Hjortshdg 4540
260 34 MORARP

RECEPT: Man tager 2 st mellanfrekvens 
transformatorer pi den frekvens man onskar 
(vanligen runt 460 kHz), tejpar eller loder 
ihop burkarna. ansluter en MPF102 samt 
spanning, kopplar lost till mottagaren (laget 
utprovas) och skruvar pi BFO-timrarna till 
CWn eller SSBn liter bra. MPF102 ses 
nedan med anslutningarna uppit och den 
flata sidan mot betraktaren. Stromitgingen 
ar ca 5mA vid 6 eller 12V DC. Tank pi. att 
smi MF-burkar inte til si mycken iddning 
(sjalv kor jag med G8AQN:s a 10p = ca 90 
ore/st. storlek 10x10x18 mm, se bakpi en-

gelska RSGB:s tidning "Radio Communica
tion") att BFOn bor fixeras stabilt. och att 
kortvigssignalen inte fir vara for kraftig. En 
tridbit frin ena output'en torde behovas 
Ofta blir mottagnmgen tillrackligt bra utan att 
man oppnar mottagaren. som kan vara en 
transistorradio med 80-, 40- och 20-m-ban- 
den. Pi enklare RXar brukar dock 20 m foni 
vara svirt stord av speglar frin 19 m BC- 
bandet. Si fir man. om man har latt handlag 
och lite tilamod vid installningen, en primitiv 
mottagning for mycket ringa besvar och 
utlagg. Lycka till!

kondensatorer skall lodas med si korta an- 
slutningstridar som mojligt, deras varde ar 
okritiskt. men de bor vara keramiska skivor 
av ligforlusttup (absolut inte de roda ryska 
kond. som Deltron saljer). Chipkondensa- 
torer ar inte nodvandigt.

Nasta steg ar 28MHz-delen. Borja med att 
kapa till en bit kopparlammat som passar i 
det stora facket i lidan. Limma fast det i 
botten med kontaktlim och lod folien till 
mellanvagg C efter hela sin langd. Montera 
de tvi BNC-kontakterna. Frin 404 MHz-kon- 
takten lodes en bred plitstrimla direkt till 
kopparfolien si att god HF-jord erhilles 
Spolen L6 lindas med 0,3 mm lackerad kop 
partrid: 14 varv med mittuttag primart och 7 
varv sekundart pi en Vogt D41-2165 med kv 
karna. Har du handelsevis inte nigon dylik 
tingest liggande nigonstans, gir det bra 
med en sidan dar brun, tjock (8 mm diam.) 
som sitter i sandardelen pi nastan alia 
27MHz-apparater. Har du ingen sidan heller 
gir vilken spolstomme som heist med kv-kar 
na bra. huvudsaken ar att primaren resonerar 
pi 30 MHz med 15—18 pf parallellt och att 
omsattningen ar 2:1. Blandardioderna DI 
och D2 Id ds pi plats pi L5 si nara vaggen 
som mojligt, det skall dock gi an k>da loss 
ena andan pi respektive diod. for att senare 
kunna kontrollera diodstrommen. Det tvi 
ligforlustiga keramiska plakettkondensato- 
rerna pi vardera 27 pF lods med si korta an- 
slutningar som mojligt till de tvi kondensa- 
torerna. Oscillatorsignalens koax mellan kon- 
densatorema och BNC-kontakten skall an- 
slutas HF-massigt. d. v. s. minsta mojliga del 
av mnerledaren bor sticka ut ur skarmen, 
samt att skarmen lodes till jord kortaste 
vagen i varjeanda.

Dr3 pi 02 G2 ar en ferritparia som ar helt 
nodvandig. Utan denna kommer Q2 att sjalv- 
svanga pi typiskt 750— 900 MHz (vilket inte 
ar si latt att upptacka). Toroidspolen L7 bor 
placeras si ling frin L6 som mojligt, for att 
minska risken for koppling (2). Vardet pi 
Dr4 ar en smaksak. Jag har valt 22 uH som 
har sin sjalvresonans omkring 30 MHz (d. v. 
s. en bredbandig "vigfalla"). En ferritdrossel 
pi 2.5 uH (Elfa 58-3160-7) ar heller inte si 
dumt. C5 bor vara tantal, eftersom de ar 
mycket "snabbare" an vanliga ellytar. D3 ar 
en s. k. idiotdiod, d. v. s. om man utesluter 
den ar man en idiot.
Trimning

Lod loss ena anden pi DI eller D2. Lod ett 
47 ohm massamotstind mellan L6 mittuttag 
och jord. Mata in 404 MHz frin lokaloscilla- 
torn och mat spanningen over motstindet. 
Du bor ha 50—100 mV, har du mindre blir 
det dilig fjong i blandaren, har du mer blir 
brusfaktorn hogre men korsmodulations- 
egenskaperna blir battre Id. v. s. bra i stor 
stadsmiljd). Nar du andi har instrumentet 
framme, mat aven den andra diodens strom. 
De skall heist vara lika stora och med om- 
vand polaritet. Lod bort motstindet nar 
lagom diodstrom erhillits. Koppla pi mat 
ningsspanningen. Drain strommen i Q2 
mates, bor vara 3—7 mA, om inte — andra 
sourcemotstindet. Koppla konverterut- 
gingen till en 28 HMz mottagare och trimma 
C4 for max brus. L6 ar ganska bred, men det 
ar ingen nackdel att peaka den med en grid- 
dippa. Lyssna i mottagaren samtidigt som du 
switchar lokaloscillatorn till och frin — det 
skall bli en tydlig brusokning nar LO'n gir.

HF-delen: Lod loss Dr2 och justera kollek- 
torsstrommen till 5— 10 mA. Gir inte detta 
fir du andra pi motstindsnatet till Q1 bas. 
Grovtrimma genom att tiltfora 432 MHz pi 
antenningingen och trimma Cl, C2. C3 och 
L6 till max S-meterutslag. C2 kan vara kne- 
pig, det kan bli tvi maxima med ett kraftigt 
dip mellan — QI sjalvsvanger. Lagg pi 
locket, alia tre delama, och fintrimma. Nuf 
skall inga konstiga dubbeltoppar finnas. Om
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Loop antenn for 40M.

Minaderna gir fort, och vi ar snart fram- 
me vid "Virdversynen" av antennfarmen. 
Personligen bar jag denna vinter haft tur med 
alia tridantenner. och det fir nog tillskrivas 
den omsorgsfulla uppsattningen under som- 
maren. Sedan sist har det flutit in synpunkter 
pi spalten, minga positiva roster sager att 
det var pi tiden att nyborjaren antligen fir 
lite hjalp, minga tycker ocksi att vi borde 
vara noggrannare. och aven tala om tridval 
till dom olika antennkonstruktionerna.

SM7C0S pipekar en viktig sak: Dipolens 
nominella impedans ar ju i narheten av 70 
ohm (teoretiskt varde) si att sli fast 50 ohm 
ar val lite dogmatiskt. Likasi tycker Erland 
att RG-58/U pi dx banden ar tveksamt. Vi ar 
nog bojda att hilla med honom.

Du som tycker om antennspalten hor val 
av dig. alia skrivelser uppfattas som kon- 
struktiva. och vi kommer inte att gnissla eller 
tanda till pi vad som kan uppfattas som kri- 
tik.

Nu over till Minadens antenner:

3 eller 4 radialer pi vardera 20,12 
meters langd.

Denna moderniserade version av den gam- 
la Marconi-antennen erbjuder bide horison- 
tell och vertikal polarisation, samtidigt som 
den har en matn'ngsimpedans av 50 ohm. 
For intrimning bryts antennen upp i punk- 
ten X och en tvi varvs spole ansluts mellan 
vridkondensatorn och jord. (Matarkabeln fir 
ej vara ansluten). Vridkondensatorn justeras 
in for resonans med hjalp av grid-dipmatare 
for vald frekvens. Tre eller fyra 20.12 M 
radialer dras c:a en meter over marken. An- 
tennsystemet jordas vid basen. Det vertikala 
7,32 M-benet och det horisontella 13.41 M- 
benet bildar ett mverterat L. Radialerna gors 
av isolerad trid och fir inte vidrora marken. 
Antennen enligt bild.

13,50m

40 M LOOP
En effektiv och enkel antenn for 40M-ban- 

det. Loopen har en teoretisk forstarknmg av 
2dB jamfort med en dipol. En helvigs loop 
behover inte vara kvadratisk. den kan ges 
formen av en trapets, rektangel eller cirkel. 
Den kan aven ha nigon annan form mitt 
emellan dessa. For basta resultat bdr man 
dock forsoka fi den si nara kvadratisk som 
mojligt. Ju mer rektangular den ar desto 
mmdre effektiv blir den. Detta ar samma sak, 
som med en dipol: Dess effektivitet minskas 
om andarna inte ar utspanda. Praktiska gran- 
sen kan markas pi en "Inverted-V” dar en 90 
graders vinkel mellan antennbenen ar den 
mmsta vinkel. som normalt anvandes.

Onskar man vertikal polarisation matas 
loopen i mittpunkten pi en av de vertikala si- 
doma. For horisontal polarisation matas en 
av den horisontella sidorna i mittpunkten.

Antennen strilar i rat vinkel mot loopens 
plan, eller enklare uttryckt t loopens bredsi- 
da. Man bdr darfor valja fastpunkter for an
tennen si art man erhiller max strilning i on- 
skade riktningar.

Vad kan man di utnyttja for stod till en 
loop? Det beror givetvis pi hur det ser ut

runtomkring ens QTH. Trad ar ju alltid bra att 
anvanda som antennstod. Har man endast 
tillging till ett naturligt stod. kan man givet
vis satta upp en mast som andra fastpunkt. 
De som har en antennmast. kan gora som 
visas pi bilden.

Tridlangden, som itgir till en loop, fis ur 
1005 formein x 0.305 langden erhills

i meter. Ex. for 7050 KHz blir siledes trid
langden 43.48M. Langden pi den 75 ohm 
koacialkabel. som anvandes som 1/4 vigs 

246transformator fis ur formein , xF(MHz)
0.305, produkten multipliceras darefter 
med kabelns hastighetsfaktor. Ex: anvandes 
RG 59/U (Hastighetsfaktor = 0.66) blir 
langden 7.02M

Bild 1.
Mitten ar for frekvensen 7.050 MHz. Hojden 
over marken ar i exemplet drygt 2m. Resul- 
tatet blir battre om man kan fi upp den hog- 
re. utan att darfor vara tvungen att forkorta 
langden pi de vertikala sidorna.

Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

ANTENNSPALTEN

z
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SM5DWC • T50g 32
SM3AKW iW30e 21
SM0DFP IT50h 28
SM5CNF HS49f 23
SMOFFS JT51f 24
SM3AZV IX79d 11
SM5BEI JU72c 20
SM2CKR KX12g 10
SM5FVH IT25c 17
SM1BSA JR22e 9
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100
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108. 
lbo 
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123
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129
130
131

SM5BEI JU72c
SM0DJW IS10d
SM0BYC IT70b
SM5FRH HT80f
SM3COL IW06f
SM5BUZ HS26a
SM6CC0 HS33|
SM3FGL IV53g
SK7CE GP27g
SK7BQ HQ72a

I

223 
210 
200
200
194
179
170
188
165
155
149

147
144
142
• B
I2S
121
115

104
98
96
94
93
92
84
75
70
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68

SM2IGJ <IY) 
SM5EBGIHR)
SM3GOCHU)
SMOHJL(IT) 
SM3IQBUXI 
SM3GHDIGW) 
SM6FJBIGR) 
SM3FML (IU) 
SM3IXY (JXI 
SM6HBHFRI 
SM6DOE(GQl 
SM3DAKHX) 
SM3IZBUX) 
SMICIO(JR) 
SM2IZOIKY) 
SMOIEA(JT) 
SKOCT (ITI 
SM3IYUIJX) 
SM5GJR (IT) 
SMIlAlIJRl 
SMOIVLIIT) 
SM5FDA(IT) 
SM7IUNIGQ) 
SMOEJF(IT) 
SM4BKQ(HTl 
SM3ICDIIW) 
SM6HBH (FS) 
SM3GBA <IW» 
SMOIEUIIT) 
SM3GTIIW) 
SM2lOM(LZl 
SM3GKQ IHX) 
SM3GKN (HX> 
SM3GGNIHX) 
SM4FVJ (GT) 
SM7FBJIGP) 
SM3GOMIHW) 
SM1DYRIJR) 
SM5FNDIHTI

11. SM7GWUIHSI 1501 52. SMOGTV (IT)
12. SK4IL (GT) 1463 53 SM5GJB(IU>
13. SMOFGNIJT) 1382 54 SM4EGBIHT)
14. SM3DCXUV) 1373 SM6IGK (GS)
15 SM3AZVIIX) 1367 56 SM5IWW (IT)
16. SM6GFSIGR) 1348 57. SK7BK (GQ)
17. SM7BLBIGP) 1314 58 SM3BNVIHX)
18 SK6CM (GS) 1285 59 SM40JIHU)
19 SM2GGF(KZ) 1216 60 SM5FNUIIT)
20. SM2EZT (KZ) 1207 61. SM3HASIIXI
21. SM4VAIGT) 1203 SM3HYAIIU)
22. SM6DHDIGR) 1202 63 SK4KR(HT)
23 SK2HG(LZ) 1069 64 SM5DYCIIT)
24 SM7BYV/6(GR> 1002 65 SM5HXQUT)
25. SKOLM(IT) 979 66 SM5FIKIT)
26 SM3GXMIHX) 962 67 SM5ATWIIT)
27 SK6JX (GQl 933 68 SM0HAX4JTI
28. SM5EKQIHS) 909 69 SM7CRG (GP)
29 SM7BEPIHR) 890 70 SM4HJIHT)
X. SM6EUZ(GS) 870 71 SK6IFIFS)
31. SM6CWMIGR) 787 72. SMICJV(JR)
32 SM4IVEIHT) 767 73. SM3ICU 3p(JX)
33 SM4HXY (GT) 763 74 SM2GHKMZI
34. SMODBO(IT) 741 75. SM4BTF(HT>
35 SM2IVR (IY) 736 76. SMOHEP(JT)
36 SK7EB/7IHQ) 730 77. SM3EQY (IU>
37. SM4IPX(HT) 715 78. SM0EYYP)
38 SL2CUILZ) 695 79 SM2ISO(KZ)
39 SM5HYZIIU) 688 80 SM0NIUT)
40 SM7IPO(GPI 671 81 SM4PGIHT)
41. SM3IFAUU) 621 82 SM6CRX(GR)
42. SM5FURUT) 617 83 SK6JF/6(GR)
43 SM3EUS4IU) 614 SMOGZT (IS)
44. SM6ITEIGQ) 603 85 SM6IBF 7(GP)
45 SMOGSZ (IS) 602 SM7BHH (GP»
46 SM7EMLIHQ) 592 87 SM6EYK1FR)
47 SM6EZJIGR) 589 88 SM6FGQIHS)
48 SK2ATIKX) 561 89 SM0GTHIIT)
49 SM3CWEUW) 559 SM7BHM(HQ)
50 SM6GTFIGS) 546 91. SM7HBCIHQ)
51. SM2HDF (JY) 533 92 SM4FMEIGT)

3004
2897
2407
2134
1987
1982
1823
1781
1651
1612

SM3BEI: Goda condx i alia riktningar, tyvarr for 
storde norrskenet lite av direkt condx PSE alia 
som anropar ndgon, tala om vem ni anropar. ropa 
inte bara med egen signal, mSnga felaktiga qso blir 
loggforda nar man tror sig kora med en station 
som i sjalva verket kor med ndgon annan p3 ung. 
samma frekvens. galler speciellt fomstationer.

SM5FRH: En liten aurorasnutt ■ borjan av testen, 
samt goda tropoconds mot OH gav personal 
poangrekord. Annars ar val bara att gratulera Bas 
se BIU till en otrolig seger trots klen aurora.

SM5BUZ. Ledsen for bred CW-signal. men tack 
for an ndgon (-4CSKI talade om det. Fore testen 
OK. efter omtnmning ocksd hpe jag

SM3FGL 22 pinnar muck
SK6JX: V3r forsta test pd VHF, och fler blir det 

HG7OC + 500W + 4x8 el Oprs SM6FQE 
SM6HZG samt SM6FYU

SM2IVR: Forst och framst till alia deltagare ett 
hjartligt tack for motet vid testen. tors val tala for 
hela mlandet har i norr. Sen hoppas vi p£ lika fina 
conds nasta g^ng.

SM5FUR: Har sedan dec. 77 nytt QTH 40 m hog 
re an det gamla. Jag kommer att fixa flera element 
sd huk er gubbar.

SM7EML CW op. SM7FNN. Per. TRX IC211e. 
10 W. 4x6 ele Quad 20 m over backen. QRV p3 
kvartalstesterna 144,260

SM5GJB: SK7JD sande faktiskt locatorn ER14f 
men jag antar an det sannolikt skall vara IR14f var 
for jag beraknat poangen efter den senaste loca

AKT1VITETSTESTEN UHF.FEBRUARI
Antal QSO:n

QTH 432 1296 10 GHz poang

AKTIVITETSTESTEN VHF: FEBRUARI
Antal QSOrn

QTH 144 poang

z
/

11
10
10
5

11. SM3FGL (IV) 250 21. SM0FGN (JT) 114 31 SM4PG (HTi
12 SM0CPA (IT) 237 22. SM6IKY (GQ) 107 32 SM6FHI IFR)
13 SM6FYU (GQ) 221 23. SM0EJY (IT) 99 33 SM3GXM(HX)
14 SM7DTE(HR) 174 24. SM5FJIIS) X 34 SM3EQYIIU1
15 SM5EKQ(HSI 160 25. SM5CPD(IT) 74 SM6HBH(FS)
16. SMODYE(JT) 155 26. SM6HYGIFS) 72 36 SM3COLIIW)
17. SM6CWMIGR) 137 27. SK7BQ(HQl 57 37. SM4HJ IHT)

SMOFUO (IT) 135 28. SM4BTF(HT) 54 SM5FGQ(HS)
19. SM7CFE(HQ) 120 29 SMOGCW(IT) 42 X SM4EGBIHT)
20. SM4DNH (GUI 118 X. SM6EYK(FR) 35

torn. (SM5AGM: Luktar felmstalld vox Ung vag. 
det finns ocksS en SM2;a i ruta LZ som jamt sander 
DZ istallet. Se till att inte voxen klipper forsta 
pricken*)

SM3ICU/3p: Portabel i en VW buss med bord i 
och en IC211E + hybridquad p5 taket med 
SM3JBO Bosse vid ratten. Funkade bra trots d5 
liga konds.

SM2IZO: Min forsta test’ Men inte direkt lyckad. 
endast 22 QSO:n.

SKOCT: Ensam jag satt uti natten, och horde 
detta komma ur tratten.

SM7IUN: Min forsta test. Fruktansvart cUlig ak- 
tivitet p5 CW-delen

SM0EJF: Mm forsta test. Riggen en IC-202 och 8 
el Yagi.

SM3AKW: Ststa timmens AURORA gav 8 qso n 
men horde inga SM6 or fast basta reflexerna Ug i 
nordvast. LA2PT hordes bara 1310° har.

SM0DFP: Synd att inte fler DX upptackte

QRV 1296 MHz: SM5DWC. SM0DFP, 
SM0CPA, SMOFUO. SM4DHN

QRV 10 GHz: SM5DWC. SM0DFP

Auroran. De som hordes fint var: 2DXH, 3AKW. 
3FGLochOH3XU

SM5BEI: SM6 och SM4. vand upp ant. Mot 
JU72c. ar alltid qrv under testerna men tyvarr bara 
50 W uteffekt

SMOD YE: Har kort med JT54e. men vid narmare 
undersokning kommit fram till att ratt ruta skall 
vara JT54j.

SM4DHN: Korde fr3n hemma QTH for att testa 
ant. (4x21 el). Funkade fb. Korde 1 timma av testen 
sporadiskt

SM6IKY: Min forsta 70 cm test Skarmad av Hal 
landsdsen soderut QRV p5 23 cm med ca 50 W i 
April.

SM5FJ: Tappra forsok pA 1296 med SM5CNF —

battre nasta test - hpel
SM6HYG: Februantest uhf You can t work 

them if you can t see them*
SM6FHI: Fantasvska conds och otrolig aktivitet! 
SM3GXM: VHd garna beamen mot Ostersund 

nAgot mera an sista timmen

Eftersom SM5EJN var utomlands i mitten av 
februari har jag stallt upp listan den har gdngen. 
Detta qjordes den 15 s5 att om rUqon saknas 
kan det bero pA att loggen kommit fram senare Om 
den har postats senast den 11:e kommer den med i 
ett tillagg nasta gAng. i annat fall medraknas den 
ei

VHF Manager

Folke RAsvail, SM5AGM 
Vasterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA 
Tel. 0784-276 38 ej efter kl. 19

VHF Contest and Award Manager

Jan Ancker, SM5EJN 
Box 143 
150 10GNESTA 
Tel. 0158-113 97

Aktivitetstesten gAr forsta tisdagen 
varje mAnad kl. 18—23 GMT pA 144 
MHz och forsta torsdagen varje 
mA n ad kl. 18-23 GMT pi 432 MHz 
och hdgre band. Loggar till SM5EJN.
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TESTKALENDER 1978 Test Regler Datum Tid 1 GMT

Testkalendern baserar sig pi foregiede irs EDR Marstest QTC 2-78 4-5 Mars 16.00-16.00
tester och ar till fdr att ge er lite riktpunkter Kvartalstesten VHF QTC 12-77 19 Mars 08.00-11.00

under iret si ni ar hemma nar det ar test (fdr SSA:s Nordiska VHF UHF test QTC 4-78 6-7 Maj 16.00-16.00
det ar ni val?). Jag har annu inte hort nigot Pass 1 SM-OH-testen QTC 4-78 20 Maj 18.00—22.00
frin nigon testarrangor utanfor SSA. trots Pass 2 SM-OH-testen QTC 4-78 21 Mai 06 00 10.00
utlovade loften forra iret. Finns det nigra Kvartalstesten VHF QTC 12-77 18 Juni 08.00- 11.00
fel i ovanstiende lista ber jag resp. testarran- UK7 Julitest QTC 6-78 1-2 Juli 16.00-16.00
gor att hora av sig si fir vi ratta till det med Reg 1 testen VHF QTC 8-78 2 — 3 Sept. 16.00-16.00
det snaraste. Forutom dessa tester si brukar Kvartalstesten VHF QTC 12-77 17 Sept 08 00 11 00
det finnas en del smitester. si hill ogonen Reg 1 testen UHF QTC 8-78 7-8 Okt. 16.00-16.00
pi VHF spalten under iret. UK7 CW test QTC 10-78 4 — 5 Nov. 16 00-16.00

SM5EJN kvartalstesten VHF QTC 12-77 17 Dec. 08.00-11.00
EDR jultest QTC 11-78 26 Dec. 07 00-11 00

IARU REGION 1
KONFERENSEN 1978

Region 1-konferenserna Mils som bekant 
vart tredje ir och denna ging ar det den 
ungerska amatorradioforeningen som stir 
som vard. Konrerensen ager rum veckan 
24 - 28 april i staden Miskolc i norddstra 
Ungern. Den har gingen ar det framforallt 
frigor infor WARC 1979 som kommer att tas 
upp och konferensen fir darfor betraktas 
som den viktigaste pi flera ir. En allman 
genomging av vira amatorband frin kort 
vigen upp till dom hogsta mikrovigsbanden 
kommer att uppta huvuddelen av tiden och 
frin svensk sida har vi forsokt begransa ovri- 
ga motioner si lingt som mojligt. Tvi frigor 
kommer dock att foras fram, namligen dels 
lampligheten av fyrar i CW-delen enligt for- 
slag frin SM7FJE (deltar i konferensen som 
observator) och dels frigan om kontinuerlig 
identifiering av R-ramsan vid meteortrafik. 
En total genomging av hela meteorproce- 
duren vantas dessutom via en engelsk mo
tion.

Nar det galler vira amatorband frin och 
med 30 MHz och uppit ar dessa som bekant 
delvis ganska ojamnt fordelade. Medan ste- 
get frin ett amatorband till nasta pi kort- 
vigen i allmanhet innebar en faktor 2 ginger 
upp. ar steget ung. 3 ginger inom UHF-om- 
ridet och hela 5 ginger frin 28 till 144 MHz 
Det miste darfor anses mycket onskvart att 
forsbka fi till stind ett nytt band nigonstans 
daremellan. t ex vid 50 MHz. Laget ar det att 
omridet 47-68 MHz for narvarande an- 
vands for TV (kanal 2—4) men att detta om- 
ride egentligen ar ganska olampligt for TV- 
sandnigar p g a storningar via sporadiskt E 
sommarttd. Det pigir darfor i alia lander en 
overging till hogre frekvenser for TV-san- 
dare pi dessa kannaler och i forsta hand 
kommer kanal 2 (47 - 54 MHz) att awecklas. 
I vira kontakter med televerket har vi frin 
SSA:s sida framfort onskemil om att fi en 
del av detta omride, framst med motivering 
att omridet ar mycket intressant ur vigut- 
bredningssynpunkt och att avstindet 28- 
144 ar alldeles for lingt jamfort med dvriga 
steg mellan banden. Televerket har visat for- 
stielse for dessa onskemil men kan endast 
stodja forslag om ett tamligen litet band av 
storleksordningen 100 kHz. Aven om detta 
inte ar mycket jamfort med att bide 28 MHz 
och 144 MHz ar ung. 2 MHz breda vore det 
naturligtvis mycket gladjande om dessa pla
ner gick att forverkliga. For narvarande fore- 
ligger dock inte nigot forslag frin nigot 
lands teleforvaltning om ett nytt band vid 50 
MHz.

Frin svensk sida kommer vi darfor att 
mycket starkt poangtera vikten av att ama- 
tororganisationerna i varje land tar upp 
frigan med sitt respektive televerk i hopp om 
att istadkomma en oppning. Vi miste tanka 
pi att nasta WARC sannolikt inte kommer 
att hillas fore ir 2000.

Aven EHF-omridet (30 — 300 GHz) ar av 
stort intresse infor WARC. Har kommer (for- 
hoppningsvis) ett antal nya band att ges till 
oss amatbrer och aven om vi annu stir precis 
pi troskeln till att ta SHF-banden (3 — 30 
GHz) i bruk si kommer val aven den dagen 
di EHF-banden uppvisar motsvarande aktivi- 
tet.

I majnumret finns det inga mojligheter att 
hinna fi med nigot referat frin konferensen, 
men i juni-QTC hoppas jag kunna beratta vad 
som hant vid region 1-konferensem i Ung
ern.

SM5AGM

VAGUTBREDNING

Tropo
Frin tvi av vira flitigaste klubbstationer 

nar det galler att rapportera konditioner kom
mer info om en tropooppning 15— 16 decem
ber 1977. Dels frin SK6AB (FR) som berattar 
att stationer i mellersta Tyskland i rutorna EL 
och FL kunde koras under eftermiddagen 
den 15:e varefter konditionerna vred sej vas- 
terut mot PA och senare mot G. Langsta 
QSO:n runt 1300 km med bl a G3CHN (YK). 
men aven mot ZN. ZO och YN. Roligt att 
SM6CSO var iging med sin nya signal 
G5BMZ Aven pi 432 gick det fint mot Eng 
land med bl a G3AUS (YK) iging.

Och dels frin SK7CE (GP) som den 16:e 
hade oppet mot DL, DM, G, OE, OK. PA och 
SP. Speciellt gladjande QSO:n var OK2BFH 
(JJ) som korde med 1 watt och DC5CD/P 
(FH) med 3 watt. SK7CE kor endast med 50 
W ut och 2 x 8 el. Till viren siktar man dock 
pi QRO och 4x16 el.

Den 7 januari var det dags for en tropo- 
oppnmg modell "surprise". Har i stock- 
holmstrakten oppnade det under formidda- 
gen mot sodra Vasttyskland och norra Frank 
rike och bl a F9FT (CJ) gick in fint aven pi 
smi antenner. SM5EJN (IT) korde DK0HH 
(DK) och DB4OO/P (EL). SM0FFS (JT) lar 
under samma oppning ha kort en station i 
ruta EL pi 432.

Aurora
Enligt SM5EJN skulle SM0DJW (IS) ha 

kort Irland pi 144 via aurora den 5 januari. 
Grattis Bernt.

Den 4 januari korde SM1BSA (JR) ocksi 
El. narmare bestamt EI5BH (WN) och EI6AS 
(WN) med upp till 57A i riktning 310°. Arne 
pipekar att testmoralen pi 432 har urartat i 
och med att man ringer bide fore och efter 
testerna. bl a for att kolla om QSO:na blivit 
kompletta. Ar du osaker ska du givetvis 
stryka QSO:t!

Nu har B-raden korts pi norrsken aven pi 
norska sidan! SM5CUI (IT), Rune, fick den 9 
januari QSO med LA9EC (HB52c) pi CW 
med 54A 55A. Rune berattar att aven LA4SU 
(HB53c) finns iging i rutan, ocksi han pi 
CW.

Meteor
SM3COL Rolf korde under Geminiderna i 

december DM2DTN och DK4OO utan sked. 
Under Quadrantiderna i januari kordes 
G4ABB. 0N5QW. G4DSC och RA3YCR pi 
SSB. Grattis Rolf och tnx info

SM5EJN (IT) korde under Quadrantiderna 
F1KBF pi SSB och YU1NWN (KF) och 
YU1NPW (KE) pi CW, allt utan sked.

Moonbounce
SM7BAE (GP) berattar att han nu ar uppe 

i 43 olika stationer pi 144 i 8 lander och 18 
stater i USA. Aktiviteten ar mycket hog och 
det ar inte ovanligt att 5 stationer svarar sam- 
tidigt pi CQ.

Frin SM6CKU (GR) kommer en fin tabell 
over Universal Window under 1978. Vir re- 
daktor SM3WB har bett oss hilla igen pi ut- 
rymmet. men jag hoppas senare fi tillfalle att 
publicera densamma.

Aven SM3AVQ (IU) har bidragit med en 
tabell over aktiva minstudsare pi 432. ham- 
tad ur den japanska amatorradiotidningen. 
Intresserade kan eventuellt fi en kopia.

SM5AGM

DUBUS 1978
Pi grund av devalvering av Svenska kro- 

nan, okade tryckerikostnader i Tyskland, hojt 
porto m.m. har vi tvingats hoja priset pi 
DUBUS-info till 6.50 per nummer. DL7QY, 
Claus liter meddela en nyordning nar det 
galler utgivningen. Fdr 1978 spikas utgiv- 
ningen till fyra (4) nummer. Dead-lines for bi
drag till dessa ar: Nr 1 = 10 mars, nr 2 = 9 
juni, nr 3 = 19 sept, och nr 4 = 24 nov. 
Dessa klarare riktlinjer gor det mojligt att 
spika en fast prenumerationavgift pi kr 
26.00. Denna avgift bdr sattas in pi postgiro- 
konto: 92 19 92 - 4, Orebro Sandareama- 
torer — dubuskontot. De som har pengar till 
godo kan om det ar mindre an 26.00 genom 
fyllnadsinbetalning stamma av till detta 
belopp. De som har mer gor detta pi 79 irs 
prenumeration. Forfrigningar om konto-till- 
godohavande kan goras per brev eller telefon 
hos Christer, SM4FXR, QTHR tel. 019 - 
14 47 40. DUBUS-verksamheten bedrivs 
utan nigot vinstintresse, varfor det ar tack- 
samt om SASE medskickas vid brevforfrig- 
ningar, tnx!

Basta 73 frin OS A-Dubusgrupp: 
SM4AXY. SM4COK. SM4FXE

Kommentar
Eftersom DUBUS-verksamheten ar helt 

ideell och tidskrifterna inte innehiller nigra 
kommersiella annonser kan vi i VHF-spalten 
publicera mformationer om denna. I vanliga 
fall ar dock annonser om tidskrifter hanvisa- 
de till annonsplats.

SM5AGM
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5. SMOGMZ 21
6. SM5HEV 21
7. SM0GMG 21

1978
1978
1978
1978

MAnad
Datum Tid i GMT Test

Mars
18-19 0001 2359 ARRLDX-Comp2

19 0800-1100 Fonitest 144 MHz
19 1600-1700 MAnadstest 80M SSB

25-26 0000 - 2400 CQ WPX SSB Contest
25-27 BARTG-RTTY-Contest

April

8 SM5CIL 20 51
9. SM3BNV 20 53

10. SM6AYM 20 56
11. SM2HZQ 20 57
12. SM5EOO 20 58
13. SM6DPF 20 59
14. SM2HGL 19 39
15. SM5FUG 19 46
’€ SM5AHK 19 52
17. SM5APS 19 53
18 SM6FKF 19 57
19 SM7FUE 18 47
20. SM2GGF 15 59
21. SM0HEK 13 59
22 SM7HSP 10 59
23 SM7AAQ 8 57

Ej insanda logger SM3DIJ SM4IJS SM7HKX 
Total! deltog 26 stationer.

Poang: Varje QSO med en HB-station ger 
3 poang. Varje station fAr kontaktas en gAng 
per band, antingen pA CW eller FONI

Multiplier Summan av HB-kan, toner 
kontaktade pA vaje band, max 22 per band. 
Foljande forkortningar for de 22 olika kanto- 
nerna anvands: AG AR BE BS FR GE GL GR 
LU NE NW SG SH SO SZ TG Tl UR VD VS 
ZDZH.

Slutpoang: QSO poang x multiplier.
Logger. Skall post stamp las senast 30 

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

MANADSTEST nr 1 CW
1 januari 1978

1. SM3VE
2 SM3BP
3 SM0CRT
4 SM3DTR

22 1659
21 46
21 52
21 54

Regler

1977:12
1978: 3
1978; 1

1600-1700
1800 - 2300

MAnadstest 80M CW 
Aktivitetstest VHF 1977:12

Regler
MAnad
Datum Tid i GMT Test

1978: 1
April

6 1800 - 2300 Aktivitetstest UHF
1977:12 8- 9 1500-1700 Helvetia-22 Contest CW/SSB
1978: 1 16 1600-1700 MAnadstest 80M SSB
1978: 2 15-16 Common- Market- Contest

15 1600-1800 SSA UA test
16 0600-0800 SSA UA test

1978: 1
16 1200-1400 SSA UA test

29-30 1200-1800 PACC Contest CW/SSB

PACC Contest 1978
nd: 29 - 30 april 1200 - 1800 GMT 
Band CW: 3525 - 3585. 7010 7040. 14025 

- 14085 21040 - 21100 28050 281. SSB:
3650 - 3750 7040 - 7100, 14150 14300,
21150 - 21300 28200 - 28700. CW och 
SSB fir koras samtidigt men EJ cross-mode 
eller cross-band.

Anrop: CQ PA.
Meddelande: RS(T) + trestalligt lopnum- 

mer med borjan vid 001. PA-stationer sander 
tvA bokstaver som talar om i vilken provins 
de befinner sig 112 stycken).

Poang: Varje QSO med PA/PE/Pl-statio
ner ger 1 poang och fir endast kontaktas en 
gAng per band oavsett trafiksatt.

Multiplar Varje provins ger en multipel 
per band

Slutpoang: Summan QSO-poang multipli
cerat med totala antalet multiplar frAn alia 
band.

Klasser Single operator, Multi operator 
samt SWL.

Diplom: Segraren i varje land och klass er- 
hAller ett testdiplom.

Logger Signeras och sandes till VERON 
Contest-Manager, PA0DIN, Schoutstraat 
15. NYMEGEN 6805, NETHERLANDS fore 
den 15juni 1978.

Ovrigt: Tank pA att du kan komplettera 
ditt PACC-diplom med test-QSO frAn denna 
test. Kontakta VERON.

SM0DJZ

SSA UA TESTEN 1978
Traditionsenligt mbjudes harmed till SSA's 

UA-test. dar vinnaren fAr sin anropssignal 
ingraverad pA den vackra pokal som en gAng 
skanktes av SM6UA. Over hela varlden kand 

som Old John. Denna pokal ar ett standigt 
vandrande pris i en Arligen Aterkommande 
tavling.

Tider: Pass 1 15/4 1978 kl 1600-1800 
GMT

Pass 2 16/4 1978 kl 0600 - 0800 GMT 
Pass 3 16/4 1978 kl 1200-1400 GMT 

Frekvenaer Endast CW pA foljande frek 
venser 3525—3575 KHz samt 7010—7040 
KHz.

Anrop: TEST SM de SM9XYZ (Exempel).
Tavlingsmeddelande: Av typen 579246 

KARLO skall utvaxlas. De tre forsta siffrorna 
anger rapport i RST, samt de tre sista ar ett 
lopande nummer pA forbindelsen.

Poangberakning: Under varje tavlings- 
pass tillAts hogst en fbrbindelse per station 
och band. Varje godkant mottagit och av- 
sant meddelande ger vardera en poang, allt 
sA max 2 poang per QSO.

Loggar Tavlingslogg, innehAllande sed 
vanliga loggutdrag samt upplysningar orr 
anvand station/antenn insandes till SSA 
Testledare Jan Hallenberg SM0DJZ Box 
3036 195 03 Marsta.

Loggar skall vara poststamplade senasi 
den 5 maj 1978.

Testen ingAr i SSA KortvAgsmaster 
skap.

SM6CTQ

H22 - CONTEST 1978
Tider 8 april 1500 GMT—9 april 1700 

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

lopande nummer med borjan vid 001. HB- 
stationer sander nummer + Kanton. Ex:

TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER

Spattredaktdr
Kjell Neriich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

MAnadstester 
Lars Mohlin SM0GMG
Granbacksvagen 15
170 10 EKERO

Testledare
Jan Hallenberg SM0DJZ
Box 3036
195 03 MARSTA

S
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JG1CIF

via WOJJC
via N4IZ 
via ZS6AGV 
via SM6CSB 
via XE1HR 
via IT9AZS 
via OZ3PO 
via DJ1TC
via 18 J N

via W4DID
via K9KXA 
via WB4LWX 
via W6DGH 
v>a W5JTA 

780208SM5CAK

QSL INFORMATION

A7XAH via DJ9ZB
C31NE via F6AGJ
C31PJ via GM3WBZ
C5AZ Via OH2BAD
C5ABK via G3LQP
C6ACM via WB5RLD
CN8CW via WA3HUP
CN8HC via DJ5WU
CT2BZ via WA4FVT
EIOMFT via EI7CC
EL1F via WB4IUX
EL2EC via WA4WCG
EP2BQ via ZL2SQ
EP2LI via WA4PYF
FB8XS via F5VU
FB8YF via F6DZL
FB8ZM via F6BCN
GJ5B*G via DL6PE
GU5BXG via DL6PE
HD1DX via HC1QRC
HL9TE via WB3HEX
HP1IB via WISH
HP1CE via DL1HH

HR6SWA via K4OKZ
HS4AFD via DK4HI
IH9JLG via IT9JLG
IN3QBG via I3MFH
JW9UV via LA5NM
KM1CC via W1GAY
OA4BZ via W1DKB
ON8CA via SM5CAK
P29AC via F6CYL
PJ8YL via W1UQ
PY7AAI O via PY7AZQ
S79D via N4NW
SU1JA via JAOYJK
TA2SA via DJ0ZG
TG8DX via W3HNK
TR8RS via WA80WU
VE0MD via V01AW
VO3CC via VO1AA
VP2VEH via G4CZJ
VR1AV via JE1ZNT
VR4BT viaG4CRY 
VU2OF via DL8DF
VX1CR via VE1CR
YB3KA v«a WA2DWE

254
250
246
241

119
113
110
’05
104
104
101
101

24 SM3BNV
25.SM7DMN 
26 SM5BZH
27. SM5AJR
28. SM5BFC 
29 SM4EMO 
30. SM6BZE 
31 SM6CST
32. SM7ABL
33. SM5CPC
34. SM5RH
35 SM0CMH
36 SM3DMP
37 SM0EVK
38 SM6CSB 
39. SM5FDD
40 SM0DGO
41 SM5AKT
42 SM4GLC
43 SM3CGE
44 SM0GMG 
45. SM7BPM 
46 SM7DYZ

ZF2AJ 
ZF2BB 
ZS2MI 
3C1X 
4C1HR 
5V7AS 
5Z4CW 
5Z4OM 
5*4 YL 
8Q7AB 
9G1FF 
9Y4VV 
9Y4WP 
9Y4XX
9Y4ZZ

101
101
101

317
313
310
263
253
213
200
170
103

YB0ADD via W5EZ
YMlHY
ZB2DV 
ZD7BW 
ZD8KG 
ZE1HE
ZE8JJ
ZF2AI

via TA1HY
via G3EMR 
via G3PEU 
via K4KBL 
via VE3FXT
via K9UIY
via W0CW

VI GRATULERAR

DXCCFONI

1 SM3BIZ 
2. SM5CZY
3 SM5RK
4 SM6CWK
5 SM6AEK 
6. SM5FC
7 SM0ATN
8 SM5AQB
9 SM6VR

10 SM5BFC
11 SM5VS
12. SM5BRW
13. SM4ACH 

DXCC-CW

1 SM5BHW
2. SM0CCE
3. SM6CRH
4 SM5BRW
5 SM3GSK
6 SM0CCM
7. SM4GLC
8 SM7EFJ
9 SM0GMG

QSL A dresser:
A4XFV P. 0. Box 248, Muscat.
CN8CX Box 162, Tangier.
CT2AX Box 206, Ponte Delgado. Azores. 
FK8CK Box 1966. Noumea. Nouvelle 

Caledonia.
FK8CR Box 42, Noumea. Nouvelle Cale

donia.
FK8CU Box 544, Noumea, Nouvelle Cale

donia.
FR7BP Box 237. Tampon. Reunion.

JT0DJT Box 639, Ulan Bator, Rep. Mon
golia.

KG6RL Box 189, Saipan, Mananas.
KX6BU Box 444. APO, San Fransisco. 

Cal. 96555, USA.
OE6DK/YK Via OE-ByrAn.
TG9QK Box 115, Guatemala City, Guate

mala.
YN5JAR C.R.E.N. Box 925. Managua, 

Nicaragua.

DXCCMIXED
1. SM3BIZ
2. SMOAJU
3. SM7ANB
4. SM7QY
5. SM0CCE
6 SM0KV
7 SM5BHW
8 SM5RK 
9. SM6AEK

10. SM6AFH
11. SM1CXE
12. SM6DHU
13. SM6CVX
14. SM5WJ
15. SM5FC
16. SM6EOC
17. SM7ASN
18. SM6CJK 
19 SM6VR
20. SM6EQS 
21 SM3RL
22. SM6DBB
23. SM5AQB

ZS3AV Box 11259, Windhoek, S.W. Afri
ca.

ZW5NW Box 512, Asuncion. Paraguay. 
9GF1KE Box 512, Asuncion, Paraguay.

PREFIX NYTT
P5A-P9Z Democratic Peoples Republic of 

Korea.
P4A-P4Z Netherlands Antilles.

QTC om QSL
Sorters dma QSL i prefixordnmg 

Kolla om ditt korda DX har manager 
mnan ditt QSL gAr till kanshet

SM5CMP

DXSPALTEN
Av

Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

Roligt att fA presentera den flitige Test och 
DX-jagaren SM5CMP Owe Ottosson, BAIsta. 
Owe har varit flitig pA vAra DX band sedan i 
borjan av 60-talet, och vi har ofta i QTC fAtt 
ta del av hans framgAngar i olika testsam- 
manhang. Han ar 34 Ar har familj och bosatt i 
ett villaomrAde med grans mot allmanning, 
vilket innebar att han kan fA upp en del trAd i 
angransande skog. Owe ar till yrket ingenjor, 
eller som han sjalv sager "Tekniker med 
skrivbordsarbete” I borjan sA byggde han all 
sin utrustning. men overgick mer till att vara 
aktiv pA de olika DXbanden, dA han tyckte 
att arbetet gav tillrackligt med byggande.

Som vi tidigare talat om ar Owe lycklig in- 
nehavare av 5BDXCC nr 415. och han har 
kort over 300 lander framst pA CW. A och O 
ar lyssning for DX-ing sager Owe. men ofta 
kan m aven hora hans valljudande CW signa
ler pA 80 M nar DX banden har stangt.

SM6CTQ
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SM3 vdrmeeting
arrangeras av Edsbyns Radioklubb i Hall- 

stugan. Edsbyn den 2 april med borjan kl. 10. 
Anmalan om lunch till SM3HVG. dagtid 
027-204 40. Kvallstid 0271-206 77. senast 
28 mars.

Inlotsning 08.00—10.00 via RO och 3775 
kHz.

Programmet omfattar sedvanliga forhand- 
lingar, foredrag och dyl

Edsbyns Radk>klubb/SM3HVG och DL3

SMB-mote
Kungsbacka Radioamatdrer arrangerar 

och DL6 kallar till vSrens SM6-mote den 2 
april 1978 kl 10.00 p3 Rossareds Sateri. Hal 
lands Ians hush3llningssallskaps forsoksgSrd 
ca 10 km oster om Kungsbacka.

Mer om programmet i bulletinen. 
Valkomna onskar DL6 och KRA!

RTTY-traff i Uddevalla vid SSA Arsmote
Lordag den 8 april kommer en RTTY-traff 

att arrangeras p3 BOHUSGARDEN i Udde
valla med stan kl 16.00.

Programmet ar inte bestamt annu. Forslag 
mottages tacksamt. Tag garna med och visa 
dina hembyggen.

SM6AEN/Lennart

ARSMOTE -OJ VA BESvaR- 
liqt- ja$ vautar till 
WASTA aS . suits

Distrikt SM5
Naturligtvis kan det vara besvarligt att nar- 

vara p3 SSA:s Srsmote. speciellt om det ager 
rum I3ngt fr3n hemorten.

De medlemmar i SM5-distriktet som ej har 
mojlighet att komma till 3rsmotet i Uddevalla 
den 9 april 1978 och onskar att distriktsleda- 
ren skall foretrada dem i n3gon frSga, sand 
din fullmakt i god tid och lamna garna med 
en redogdrelse om sarskilt intresse foreligger 
for nAgon punkt p3 Srsmotets dagordning.
SM5BBC, Ulf Swaldn. P3lsbodagrand 17

124 48 Bandhagen

QSY
SM6GBB (ex 0) Barney flyttar efter tio 3r 

har i Sverige tillbaka till England och sager p3 
Aterhdrande till alia vanner inom och tack for 
trivsamma timmar vid riggen. Snart ar 
G4DGG i etern igen. hoppas jag

For dvrilgt onskar jag alia en trevlig fort- 
sattning p3 1978.

73, Barney

BohusgArden u Uddevalla
S3 har vackert ar det — p3 sommaren vid Bohusg3rden dar SSA:s 3rsmdte ' skall g3 
stapeln". (Uddevalla ar ju en kandsjo och stapelstad Redsanm ).

distrikt och klubbar
Falkenbergs Ham Gang

Under m3nga 3rs tid hade Falkenbergs 
radioamatdrer hort varandra p3 banden. sett 
varandra p3 sta'n och eventuellt talat med 
varandra d3 och d3. Inget orgamserat snack 
med traffar, skeds och liknande allts3. Klick- 
bildning forekom dock; detta menat positivt!

Hosten 1976 utgick dock ett p3bud att 
samtliga Hams i Falkenberg med omnejd tor- 
de infinna sig hos SM6OH Chris i och for bil- 
dandet av en klubb. Klubben fick namnet 
Falkenbergs' Ham Gang. Detta intraffade 
den 4 november 1976 kl 1900 och torde be- 
traktas som ett stort ogonblick i Falkenbergs 
historia. N3val, ordf. blev SM60H — Chris, 
sekr SM6FQE - Ola och SM6FYU - Jan 
blev kassdr. I skrivande stund raknar klubben 
in tolv medlemmar i rullorna.

Medlemskap i SSA foljde snabbt och 
klubben fick egen signal - SK6JX. Klubben 
forfogar aven over en klubbstation belagen i 
Falkenbergs Scoutk3rs stuga. Riggen ar en 
Swan 500C och Swan Mark 1 Linear.

Verksamheten har framst varit inriktad p3 
att tillfredsstalla medlemmarnas egna behov

inom amatorradiohobbyn, men vi har nu 
hunnit bli s3 pass varma i kladerna att planer 
p3 CW-kurser for ungdom och andra intres- 
serade har borjat ta form.

Vi traffas hos varandra en g3ng i mSnaden 
i tur och ordmng. Detta sker i form av knyt- 
kalas. och har fram till dags dato fungerat all
deles utmarkt. Klubben har ocksS gjort tv3 
mycket uppskattade studiebesok. det forsta 
pa SlattSkra FM-TV sandare och det andra 
p3 Varbergs Radiostation i Grimeton. fAlex- 
andergeneratorn!) Fler besdk ar p3 g3ng bl. 
a. p3 R3dobservatoriet.

I klubben finns nastan alia branscher av 
v3r hobby representerade. Fr3n 3,5 MHz - 
432 MHz. SSTV, RTTY. SSB. CW. FM. 
Satellit, DX-are. QSL-samlare, byggare (som 
blir besvikna om det funkar forsta g3ngen). 
och sSdana som provar p3 litet av varie.

Vi har en fantastisk fin gemenskap och 
den verkliga amatdrandan. dar alia staller 
upp for alia, finns och har funnits anda fr3n 
borjan.

SK6JX/SM6FQE - Ola sekr.

Telegrafitraning frSn SK5SSA i
VasterSs
18 mars hogtakt fr3n QTC 12/1977 sid 623 - 625 "2 m repeater-transceiver”
19 mars prov for SSAs CW-diplom kl 1030 p3 3520 och 7020 kHz
25 mars PASKLEDIGT

1 april I3gtakt fr3n QTC 12/1977 sid 639 "Tekniska Notiser"
8 april hogtakt fr3n QTC 1 /1978 sid 4 "Trangseln i etern”

15 april I3gtakt fr3n QTC 1/1978 sid 5 "Coherent CW”
22 april hogtakt fr3n QTC 1 /1978 sid 7 "RTTY for nyborjare"
29 april I3gtaktfr3n QTC 1/1978 sid 26 "Forsta 2-vagsradiokontakten. .
Anm. SK5SSA sander dvningstelegrafi varje lordag kl 1400 p3 7020 kHz och 

kl 1430 p3 3520 kHz. Varje takt p3g3r 6 minuter. Dartill kommer inled- 
nmg och avslutning i60 resp. 80-takt.
L3gtakt = 60, 80 och 100-takt. Hogtakt = 125. 150 och 175-takt. 
Prov for SSAs CW-diplom en g3ng per kvartal. Deltagare vid provet 
19 mars mSste posta sina prov senast 27 mars till SSA. Ostmarksga- 

tan 43. 123 42 FARSTA. Glom inte att betala in 3: — kr per insand takt 
till postgiro 5 22 77 - 1.
Lyssnarrapporter emottas tacksamt under adress SK5SSA, Box
213, 721 06VASTERAS.

For sandningarna svarar SM5ACQ, SM5FNU och SM5FDD
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Radioscouting
Birger Fahlby, SM7CZV 
Klockarevagen 12 
280 62 HANASKOG

Den 13- 14 januan traffades grenrAdet for 
radioscouting inom Svenska Scoutforbundet 
i Yngsjd utanfor Kristianstad.Representanter 
frAn KFUK/M och SMU var ocksA pA plats. 
GrenrAdet har en egen budget for 1978. Som 
mAlsattmng for grenrAdet antogs: "gren
rAdet skall verka over forbundsgranserna i 
radioscoutfrAgor”.

Foljande projekt skall pAborjas under 1978:
1. Affisch

Beslots att inkopa 1.000 st. affischer frAn 
Danmark. Ena sidan gor reklam for radio
scouting. Baksidan upptar Jotamarket. En 
lamplig affisch att satta upp nar man skall 
gora PR for t. ex. Jamboree och the air eller 
en radioscouttraff. 150 st. skall sandas ut 
gratis i samband med att kArerna anmaler sitt 
intresse i Arets Jota till Grupp SK7FD.

Ovriga skall saljas for 1: — /st -*• porto.
2. Jotafokter

Samma folder om JOTA 1978 som 
utsandes mom SSF under 1977 skall med 
vissa andnngar anvandas under 1978. Ovriga 
forbund skall fA mojlighet att trycka upp eg- 
na exemplar.
3. Ravsaxar

SSF har 20 st. demonstrationssaxar. 
Dessa skall i vAr byggas om till tavlingssaxar 
och kompletteras med ravsandare Satser 
om 10 saxar + sandare skall kunna utlAnas. 
Noterades an endast A-B-C-amatdrer fir 
bestalla satserna om sandare skall medfolja.

Som prisforslag antogs 50: — I sats och 
helg eller 100: — / vecka.
4. Diabildserie

Beslots att gora en svensk upplaga. 
Redaktor Johan Sandstrom. FredAsg. 8D. 
431 37 Molndal. tel. 031/16 11 91. Forslag 
till bilder: Jota, amatorradio, PR-radio, rav- 
jakt (radiopejling), byggverksamhet. Har du 
nAgra lamplig a bilder sA kontakta Johan 
Sandstrom.
5. Radioscoutmarke

Ett speciellt radioscoutmarke. som kan sys 
fastpA scoutskjortan, skall framtagas av 
SSF. FAr endast baras av dem som sysslar 
med radioscouting.

6.lnstruktorskurs
Beslots fora ut radioscoutkurser pA flera 

orter i Sverige. Darfor anordnar SSF en in- 
struktorskurs 2 — 3/9 1978 i Yngsjd med del 
tagare frAn olika scoutforbund.
7. Telegrafikurs

Till sommaren kommer vi att ha fardigt en 
telegrafikurs som leder fram till 40-takt. D. v. 
s. till C-certifikatet. Kursen ar i forsta hand 
anpassad for ungdomar frAn 14 Sr och uppAt. 
Aven 12— 13-Aringar kan ha gladje av kur
sen.
8. Handikapp

Som funktionar och rAdgivare fungerar 
Ralf Rosholm, Norra Esplanaden 13, 343 0C 
Almhult. Information kommer bAde pA kas- 
sett och i skrift. Ralf har telefon 0476/138 63.

9. Radioscouthandboken
Boken skall vara gjord for svenska markna- 

den. Beslots att gora den i 7 separata delar.

1. Introduktionsdel: Vad ar radioscouting, 
Jota. trafikdisciplin, programtips, oversiki 
vad som finns i de ovriga delarna. Ansvarig: 
Birger Fahlby, Hanaskog.

2. Radiopejling: Ravjaktsinstruktion. 
Ansvarig: Martin Uneram, Lund.

3. Teknik del 1: Allt vad som behovs till C- 
cert jamte bestammelser. Ansvarig: Johan 
Sandstrom, Goteborg.

4 Teknik del 2: Allt som behovs for T-cert. 
Ansvarig Johan Sandstrom.

5. Teknik del 3: Exempelsamling, dvnings- 
hafte. Ansvarig: Johan Sandstrom.

6. Byggverksamhet: Beskrivning pA bygg 
satser i olika svArighetsgrader. Ansvarig: Ing
var Ankarhamn, Alsermo samt Tommy Foll- 
bring, Kristianstad.

7. Amatorradio: DX-ing, amatorradio. 
Ansvarig: Stefan Cederberg, Jarfalla.

PR-radio: Ansvarig: Olle Alsen. Stock 
holm.

10. Nasta radioscoutgrenrAdsmote beslots 
hAllas i Yngsjo 2 —3/9 1978.

A rets radioscoutkurs
gAr i Yngsjd utanfor Kristianstad under ti- 

den 27 28 maj. Under kursen kommer 
SK7SS att vara igAng pA kortvAg och 2-me- 
ter. Scouter frAn alia scoutforbund ar val- 
komna till kursen.

Vi har delat upp kursen i tvA avdelningar.
Avd 1: Min. Alder 15 Ar. Denna del ger en 

inblick i radiokommunikation, radiotekmk, 
tips hur Du kan infora radioscouting pA Dir 
kAr, SjukvArd m.m.

Avd. 2: Min. Alder 18 Ar (fyller 18 Ar under 
Aret). Denna del riktar sig till Dig som vill av 
Iagga prov for teknisk licens.

Narmare information om kursen kan Du fA 
genom att ringa: Birger och Siri Fahlby. tel. 
044/635 75 eller Olle Alsen, te. 08/52 09 80

Radioscouthajk

Nu skall vi fora in ett nytt grepp i radio 
scouting. Arets radioscouthajk kommer att 
gA helgen 29.30 april 1978. Vi anordnar 
denna hajk pA fbrsok i hela Norden.

1. Lagg en vanlig scouthajk denna helg.
2. Bjud in radiosandareamatorer pA haj- 

ken.
3. Ni som ar scouter, visa amatorerna hur 

kul man kan ha pA hajk.
4. Ni som ar radioamatorer, visa scouterna 

hur det kan vara med portabelradio.
5. Naturligtvis ar fasta stationer frAn scout 

stugor ocksA tillAtet.
6. Ingen ceremoni kommer att ske utan 

det ar tankt att man skall ha trevligt tillsam- 
mans.

7. SK7SS kommer att vara aktiv ifrAn 
"busken".

8. Ligg runt de internationella scoutfrek- 
venserna sA hittar Ni varandra lattare.

10. OBS. Inga specialregler galler denna 
helg. Ni skall folja Televerkets regler B:90.

10. Har Ni lust fAr Ni garna skriva nAgra 
rader till Grupp SK7FD, 280 62 Hanaskog, 
och beratta hur Ni hade det.

De nya stadgarna. som formodas bli an- 
tagna vid Arsmotet 1978, sager att QTC- 
redaktoren skall utse vice QTC-redaktor.

Min forhoppnmg var att en sAdan kunde 
utses redan fore den 28 mars dA jag skall ha 
ett par veckors semester for att agna mig At 
min "nya hobby" Delta i en "Faraohunds- 
festival" pA Malta.

Kansliet har overhopats med ilskna pAring- 
ningar for att QTC 1/78 forsenats ett par 
veckor. Amatorer i de sodra delarna av 
landet har nu, liksom under ett trettiotal Ar ti- 
digare, hotat an lamna SSA och "gA over" 
till den danska foreningen och fA tidningen 
"OZ" som kommer ut regelbundet!

OK. Jag tror att SSA kan avstA frAn detta 
tiotal "gnolare". Det ar emellertid inte 
SSA:s kansli som orsakar tidningens for- 
sening och darfor bor de undanhAllas gnolet. 
"Felet" ligger helt pA tidningens redaktor 
som skall hAlla ihop numret och som vet att 
en ends dags forsening frAn annonsorer 
och spaltredaktorer inn ebar en veckas for
sening. RAkar dA tidningen olyckiigtvis pos- 
tas pA en fredag sA hander ingenting forran 
pA foljande tisdag. Utgivarkorsband eller C- 
post fAr inte fororsaka overtid for postperso- 
nalen.

Skall ni gnola sA gor det till mej. Telefon- 
numretar026 18 49 13.

Sedan hosten 1971 har min insats for tid
ningen belonats med ca 2 I tvA) kronor pr ar- 
betstimme. Men eftersom jag under 1978 
forhoppningsvis kan agna tidningen storre 
intresse har arvodet fordubblats.

Tidningens medarbetare, forfattare och 
fotografer har hitintills fAtt ratt blygsamma 
honorar. Sjalviskt har de bedomts frAn 
min egen ersattnmg. Jag hoppas kunna ge 
tekmska artikelforfattare en smula batt re er- 
sattning. under 1978. Klubbnouser etc anser 
jag mig inte kunna belona, dA undantagan- 
des fotografier.

NAgra har bett oss om att Iagga annonssi- 
dorna i mitten av tidmgen sA att man kan riva 
ur dem som ointressanta.

Jag har ett antal ArgAngar radiotidningar 
frAn 20 30- och 40-talet. Jag tycker det ar 
ganska mtressant att se utbudet frAn den ti- 
den. Jag formodar att det ar lika intressant 
for vAra framtida "historieforskare" att se 
vad som erbjods 70-talets radioamatorer.

Texten till hamannonserna ar tydligen 
"luddigt skriven". Kansliet har varje mAnad 
besvar med det. Laskunmgheten i landet har 
avtagit med pAfoljd att allt flera sander in 
felaktiga belopp. Men om en person skickar 
in tio kronor for mycket sA kommer kansliet 
att dra av returportokostnaden. (Redaktoren 
anser nog att vederborande fAr stA sitt eget 
kast.l.

Hamannonsorerna skickar ocksA in sina 
bestallningar efter den 15 i mAnaden. Och 
formodar att annonsen skall komma in i 
nasta nummer.

Om det gAr tillmotesgAr vi dem. men hur 
gor man dA i en fullskriven tidning? DA mAste 
man ju plocka ut nAgot annat vasentligt.

I det har jobbet fAr jag ofta kritik av hustru 
Greta. Hon sager att det har ar ju en hobby. 
Ja, for mej. Men for tryckeriet ar det ett jobb 
for nAgra hundra tusen kronor per Ar. For 
dem ar det inte nAgon hobby och darfor mAs
te vi respektera tidningens framtagningsti- 
der.

SM3WB
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BEGREPPET RADIOAMAT0R

VAD BLEV DET AV 
FOLKRAKNAREN?

Jag ar en av dem, som "gick pA" folkrak- 
naren. Jag kopte komponenter frAn James 
Electronics i USA pA inrAdan av sammer per
son som lovade ordna fram monsterkott. 
NAgot monsterkort har jag inte sen till annu 
efter tvA Sr och komponenterna har jag kvar 
till ingen nytta. Att nnga och stota pA lonar 
sig inte langre.

Telefonnumret, som jag fAtt svar pA tidiga- 
re saknade plotsligt abonnent*

Tydligen har QTC (i god tro) varit forum 
for en lindrigare form av bondfAngeri.

SM4EMO

Som framgAr av SM5MN:s "ursprungsar- 
tikel" i QTC 5/76 har "produktionsratten" till 
apparaten overlAtits pA Linkopings Radio 
amatdrer Sedan har det tydligen "hant 
nAgot". I QTC 5/77 sags att kretskort kom- 
mer att tillhandhAllas av Linkopings Radio- 
amatorer.

SM5MN har emigrerat och varken han 
eller QTC:s red. trodde val att de skulle ut- 
sattas for "bondfAngeri". Red.

VADGORSSA?

Polemiken i QTC, SM5FUR m. fl. visar att 
medlemmarna i vAr organisation SSA ar en 
mycket heterogen samling. CW. diplom, 
kommunikation. elektronik och hembygge, 
nA got av detta ar varje medlems hobby. Men 
vi mAste alia hAlla ihop sA att inte SSA splitt- 
ras upp. Alla vill sakert ha mera utrymme for 
sin gren. Men OM:s i SSA, (med fardigkorda 
DXCC och oandlig rutin och finess i trafiken) 
gor en insats for att underlatta for oss andra 
att bli lika bra i luften. VAr egen organisation 
mAste ge oss "nAgontmg att hAlla i handen, 
aven bokstavligt, inte utspritt i 35 nr av QTC, 
nar man nyss fAtt cert., eller borjat kora pA 
ett nytt band.

Alla OT i SSA tycker sakert att det ar en 
lojlig begaran, men det ar mycken info som 
OT:s vet som aidrig delges oss SSA-med- 
lemmar.

Det finns fyrar pA vissa band, var, vilka? 
Vissa for vissa speciella aktiviteter? Hur kor 
man i olika situationer effektivt pA ett trevligt 
satt? Nog borde SSA kunna ordna en sAdan 
utbildningshjalp till oss medlemmar. Det ar 
val det viktigaste SSA har att gora. att 
Atminstone ge oss en rejal chans att kunna 
bli sA bra som SSA tycker att vi ska vara. Det 
ar val darfor vi ar medlemmar?

SM5FBL/Gustav

Reds anm. Gustav har tydligen inte upp- 
marksammat att SSA har gett ut ett antal 
"ABC for SSA-medlemmar" under de se 
naste Arens lopp. Under 1978 har planerats 
ytterligare fyra sAdana ABC som kommer att 
berbra repeatertrafiken, rekommenderade 
frekvenssegment for olika slags trafik etc. 
Dessutom ger SSA ut en Radiohandbok nA- 
gon gAng vart sjatte eller sjunde Ar och den 
innehAller ocksA den utbildningshjalp som 
vAra nya medlemmar behover.

Som sanna radioamatdrer (man betvivlar 
dock sannheten nAgra fredagar i bdrjan av 
februari om man rAkade lyssna pA SK5RKF 
och SK5RHQ) ar ni alia intresserade av att 
vAr omgivning kanner till vad ni pysslar med 
och vad begreppet radioamator innebar. 
Tank bara pA WARC-79*

Ett satt att forkunna vAr lara kanske vore, 
som OH-grabbarna gor, att varje vecka eller 
mAnad infora nAgot om amatorradio i Roster 
i radio-TV.

SM5EEP, Nisse

AngAende SM5FUR 
insandare i QTC 10/1977

Eftersom mAnga tycks referera till de sif- 
ferfakta som lamnas i insandaren kanner jag 
mm tvingad att pApeka att procentsatsen T- 
amatdrer som anges i insandaren ar fell

Jag formodar att Leif stodjer sig pA den 
statistik som fanns i QTC 5/1977. Det gor i 
varje fall jag, nar jag pAstAr att antalet ut
fardade T-cert under den senaste 5-Arsperio- 
den (1972-1976) ar 31,63 % av totala an
talet utfardade och inte 42,97 %. For visst 
blir val 164 + 239 ♦ 253 + 256 + 322 = 
1234 (T-cert) och visst blir 672 ♦ 728 + 838 
+ 820 + 844 = 3902 (totalt utfardade cert)1

LAt vara att aven 31,63 % ar en hog siffra. 
Utfardade A-cert under samma period var 
26,32 %. B-cert 26,24 % och C-cert 15,81 
%. FrAgan ar nu bara hur gemene man tolkar 
dessa siffror’? Det ar ju givetvis fel att tro att 
antalet innehavare av T-cert idag skulle vara 
1234 st. LikasA ar det fel att tro att vi under 
den namnda femArsperioden skulle ha fAtt 
3902 nya signaler. Det forhAller sig namligen 
pA det viset att 3902 utfardade certifikat inte 
ar samma som 3902 nya signaler* Det har i 
och for sig inte Leif pAstAtt, men det ar latt 
att dra den slutsatsen nar man laser hans in- 
sandare. Statistiken i QTC 5 1977 sager 
tyvarr inget om hur mAnga personer som 
figurerar flera gAnger i statistiken. Jag syftat 
har pA alia dom som forst avlagt prov for T. B 
eller C och som en tid senare kommit igen 
och provat for en hogre klass. Som provfor- 
rattare for televerket inom VasterAsregionen 
vet jag, att en mycket stor del av dom som 
avlagt prov for T-cert. har kommit igen efter 
1 —2 Ar och provat for nAgot telegraficert.

Hur mAnga "T-certare" har vi dA idag? Ja 
tyvarr har jag ingen siffra pA det. men om vi 
antar att halften av alia som tagit T-cert har 
gAtt vidare skulle vi idag ha ca 700 T-certare.

Till sist ett rakneexempel for att belysa for- 
delen med telegrafi. En SSB-station behover 
ca 2,1 kHz bandbredd medan en telegrafista- 
tion behover hogst 0.5 kHz. Hur mAnga av 
vardera sorten fAr plats inom t ex. 100 kHz? 
Skillnaden ar enorm och den blir annu storre 
om man minskar bandbredden pA mottagar- 
sidan vid telegrafitrafik. Det kan man inte 
gora vid SSB utan att vasentliga delar av 
talet gor forlorat*

CW ar ocksA bra darfor att det kraver 
mindre effekt och billigare utrustning Jaga 
ett rart DX pA CW resp pA SSB och du 
finner att pA SSB galler nastan alltid regeln 
"storst gAr forst" dvs. starkaste stationen fAr 
forst svar. PA telegrafin daremot kan mycket 
ofata ett anrop i exakt ratt ogonblick och 
nAgra perioder over eller under ovriga med- 
ta via res frekvens ge QSO fore alia hogeffekt- 
stationer. PA CW ar det alltsA i forsta hand 
operatorens skicklighet som faller avgoran- 
det.

SM5ACQ, Donald Olofsson

OLD TIMERS 
SYN PA SAKEN

Redan for 30 Ar sedan fanns det "Old 
Timers" pA banden. I ett blad som utgavs 
Aren 1946—1948 under namnet 
"SM3XA" fanns en artikel, "Old Timers 
syn pA saken". I samband med Gavle 
KortvAgsamatorers 25-Arsjubileum
skankte foreningens forste ordforande - 
SM7UT — en samling handlingar frAn 
"den tiden". Bl a en inbunden samling 
SM3XA. SM3CLA ansAg att nedan- 
stAende artikel ar lika aktuell nu och har 
bett om ett inforande.

"Det ar inte bara nyborjare som behover 
litet sarskild omvArdnad vid sina QSO. Han
den pA hjartat. Brukar du vid dina QSO agna 
mannen bakom nyckeln pA motstationen en 
personlig tanke? (Om det ar en YL som be- 
vardigar dig med ett svar pA CQ-et sA staller 
sig nog saken annorlunda). Har hans sigs 
nAgon betydelse for dig utover RST sA ar det 
bra och som det skall vara, i annat fall satt dig 
ner och tank en smula.

Antag att du har en W-kontakt. Du fAr 
RST och kanske "name here is Joe". Det ar 
sakert inte Joes menmg att han skall avsnop- 
pas med "tks Joe hr QRU etc".

Joe ar vard ett mycket battre ode an sA. 
Det ar inte antalet QSO pr timme som sager 
att du ar en duktig amatbr, utan det ar hur du 
anvander ett QSO som avgor saken.

Dina sigs ar naturligtvis perfekta. det vet 
du forut, styrkan kan ha sitt mtresse sarskilt 
om antennen eller nAgot annat ar nytt. Men 
fAr du som forsta siffra 5, agna dA nAgra 
minuter At Joe och hans kamrater. Tala om 
vad som heist, jag ar saker pA att Joe ar med 
pA noterna. Det kan bli ett QSO som du 
minns, inte bara for att du fick RST 589, utan 
darfor att du larde kanna en manniska en 
smula. En manniska med samma intresse 
som du sjalv.

Jag hade ett QSO med en KL7 en dag. Det 
var just en Joe som lekte med nyckeln pA 
andra sidan Nordpolen. Hans beskrivning 
over morgongryningen i hans vilda och ddsli- 
ga hemtrakt glommer jag inte i forsta taget. 
Det ar sAdant som ar kryddan i vAr hobby.

Flera av mina vanner har jag fAtt via ama- 
torradio. En del har jag traffat efter flera Ars 
QSO-ande, den del traffar jag formodligen 
aidrig.

Sista upplagan av Call-boken damp ner en 
dag i min brevlAda. Den kom frAn en Joe 
som tankte att jag kanske hade svArare att fA 
tag pA den an han.

En av mina vanner fick i ett brev en dollar- 
sedel for att han for den skulle kopa sig 
nAgot till minne av trevliga QSO.n. Han hade 
saken inte anvant QRU alldeles omedelban.

Du kanske invander att trangseln i etern ar 
sA stor att man inte skall vara lAngrandig av 
sig. Det blir inte battre plats fdr dig om du av- 
verkar tio ASO pA en timme i stallet for ett 
enda* Tag ut av ett QSO vad du kan. Gor det 
i din personliga stil, och du kan vara saker pA 
att nasta gAng dina signaler gAr fram, sA lyst- 
rar dina Joe-vanner pA ett alldeles sarskilt 
satt. Och sjalv bhr du kanske en upplevelse 
rikare".

Om jag inte minns fel sA skrevs detta av 
framlidne Brynolf Linderholm, SM3XX i 
Sundsvall. Om honom kan namnas att han 
tipsade oss om Aston som plats for de forsta 
amatorlagren. Red.
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Hamannonser
Annonsprts: Minimum 10 kronor for 3 rader 

<120 bokstaver siffror eller tecken). Varje yt- 
terligare rad 3 kronor.

Annonsorer som ei ar SSA-medlemmar be 
talar dubbel avgift.

Text och likvid sandes till SSA. Ostmarks- 
gatan 43. 123 42 FARSTA Postgiro2 73 88 8 
Sista tnlamningsdag den 10:e i minaden fore 
inforandet. Namn och . eller signal mAste an- 
ges

■ SALJES
■ KOMPLETT AMATORUTRUSTNING I 
NYSKICK! Yaesu SSB transceiver FT-101, 
Yaesu dyn. mic. 50 Kohm. Yaesu FL-2100 
linear amplifier, Kenrad receiver DX400. Ken- 
rad com. speaker SP400, Pioneer com. 
Speaker 151—95. HY-GAIN vertical radia
tor model 18 AVT/WB-A, Nye Viking low 
pass filter mod 250 — 20. kabel mm. HEATH
KIT: HM-102 wattmeter, HD-1234 coax 
switch, HN-31 cantenna dummy. Intres- 
se/Anbud till L. Aberg, BjornmossegSngen 
138. 135 00Tyreso.
■ SALJES (ev. UTHYRESH Fritids-QTH i 
Bergslagen, 17 km fr3n Koping. 55 m3 vinter- 
bonad korsknutsstuga helt i furu med 1750 
m3 skogstomt. 220 V. 400 m till bad For 
mera info kontakta SM0GEM Allan Lind- 
kvist. Box 27. 146 OOTullinge. 08 778 15 69
■ Antenn 432 MHz 5 el. Antennrotor AR 
22 med manoverkabel TV-sandare med ljud 
10 watt 432 MHz Kamera svart-vit likn. Luxor 
Konvener 432 MHz till TV-kan. SM0DWR 
Tel. 0760 554 13. Olle Klippberg. Box 44. 
Sigtuna.
■ TS-700 + PA 2200 —:, TR-2200G + PA 
950: — , accar, laddare. etc. 08 710 88 80. 
Kontorstid SM0GBZ Lasse.
■ DRAKE T-4X med power. RTTY maskin 
Creed 7E med huv och bord. SM6BQK Jan 
Prytz 0430-186 64.
■ HANDAPPARAT AGA PU16 160 MHz
I. 5 W kan. med monofon men utan knstal- 
ler. Enkel att trimma till 2 m. 1000 kr. 
SM6FBY Bengt 031 - 27 25 22 e. kl. 18.
■ UFB Transceiver Kenwood TS 820 m/ 
DG1 Digital display. YG 88C CW-filter och 
DS 1 A Likspanningsaggregat. som ny i ori- 
ginalemballage, kr 6.500: — . SM0EBP. 
Borge. AIvsio, tel. 08 86 45 87 e. 1900.
■ Tillfalle: Philips VCR 1501, som ny. 
obet. anv., kr 3.500:— Mosley Mustang Mk
II, 3 el. 3 bands beam m> balun, kr 800:
Turner mikrofon 350C. ny kr 50: — . UHF- 
Units. 144 - 28 MHz konverter. nykr190:~. 
SM0EBP. Borge. Alvsjo, tel. 08 86 45 87 e. 
1900
■ Trio DX mottagare Typ 9R-59DS frek- 
vensomr^de 0.55—30 MHz. uppdelat pA 4 
band, funktionsomkpl. SSB-CW send AM
ANL AM kr 650 -. SM3FHC Anders Wahl- 
strom Kalarne. tel. 0696/401 92 (bortrest 
18/2—26/2-78).
■ 2C39A triod bl. a. till 2 m slutsteg. se 
QTC 11/77 50:- /st. 2m konv. MF 4-6 MHz 
50: — . HW 30 2 m AM1CW 5 w nya ror * 
mic + mobilt kraftagg. 150: -. XTALS f. 2 
m (8 MHz) 10: — /st. Tryckt platta f. 2 m CW- 
TX el. SSB-bland. 10: — . Obeg. ror av 
mSnga slag 5: — /st. Per Hansson SM0FSM 
38 718 26 05.
■ 2 st CW filter till FT 101, (nya) 200:- 
1 st CW filter till TX 520 nytt 225:-. 
SM6HCX Lasse. 031 19 98 70.
■ HW101 (CW-filter +• RIT) + HP 23 + 
SB600. Ge ett bud! SM7BUR/Goran Alme
mo tel 0470 107 82.265 50.
■ Uniden 2020. Komplett rig for sdval sta 
tionart som portabelbruk. Inkl 12 VDC, CW- 
filter, flakt. Rune Wande SM0COP. Box 18, 
150 22 Nykvarn. 0755-473 37.

■ Uniden 2030, kord 200 QSO 3600:- 
7FKC Ben Svensson tel. 044/500 79 arb. 
044/11 78 78.
■ RTTY-TERMINALENHET av DJ6HP:s 
konstruktion. Helt komplett med mbyggd 
afsk-generator i snygg ISda. Pris endast 
550:— plus ev. frakt. Kristallstyrd AFSK-GE
NERATOR. toner 1275. 1445 och 2125. Noll- 
genomgdngsnyckling och aktivt Ip-filter, pris 
210:—, utan L3da. SM6GVA. Goran, tel. 
0515/403 68
■ ICOM IC-245E. 6 m5n. 3000 kr ICOM 
IC-22+Scan. Xtal R1, R4. R6. R8. 145.000. 
550 pris 750 kr. Handic bordsmic. 
SM7FDY/Ulf. Tel. 0470-807 27.
■ Mer kristaller HC13 100 kHz, HC6/U 
IMHZ, 10 MHz 40:-/st. SM5DAJ. Tel. 
0760 541 85
■ 2 m AM-. FM . SSB-transceiver KEN 
WOOD TS 700, ser. nr 61665, 3 xtals. orig. 
mike, oper.- och service manualer, uttag for 
diskr.-noll. 40 u A instr., i dvrigt i skick som 
ny. 3300:— eller basta bud. Bjorn Lundquist, 
SM6DNZ. Smyckeg. 23. 421 50 V. Frolunda. 
tel. 031 49 21 30(031/49 04 10arb.).
■ Ny Heathkit Griddippa, GD-IU, 8 
spolar. 1.8 - 230 MHz. 165:-. Heathkit ror- 
voltmeter, IM-18 0-1500 V AC-DC. 1 ohm 
— 1 megohm. 175:- National. HRO-Mz 
trafikmottagare, 13 spolsatser med band- 
spridning 50 kc — 30 MHz. Koaxing^ng, 
genomgSngen, reservror, manual, 550: — . 
SM6DGR/031 88 42 15.
■ Mottagare Drake 2C + spkr es Q-multi- 
plier 2CQ i fint skick 1400:- IC202 lite an- 
vand 1650: — SM3IFR Sten. Tel 
0672/102 68.
■ Sandare TX-310 Mottagare HR-1680. 
Billigt. Tel. 08-751 20 57. Henryk Kotowski.
■ Ar det verkligen ingen som ar intresse- 
rad av mina 8x16 el 22 dBD p5 432 MHz? Pri 
set kan diskuteras, aven delning 4x16 el. — 
Nigra smi udda coaxrelaer olika typer. 2 for 
25: -. Elbug 300: - . Pre am 2m U310 235: - 
ufb f EME. Ring SM6CKU 0300-443 89
■ ICOM IC 245 2 min. gammal saljes p. g. 
a. mil.tj.gdr. Bra pris. Intresserade ring 
016/14 88 91. SM5IMQ Anders.
■ IC 20 XT alia 12 kan. bestyckade. 15 W 
uteffekt med BLY 87/89, 8-poligt X-taifilter, 
stamgaffeloscillator samt entonsselektiv med 
autom. reset (1750 Hz) 999: - SM5FUR. 
Leif. Tel. 016 14 62 21
■ Storno Viking COM 19 — 25 2m FM med 
knst. for R4. R8. 145.000, toncall nataggreg. 
mm. Pris 500: — . Panelinstrument, nya 
75x65 mm 200,500 uA, I. IO samt 25 mA 
25:-/st. SM0HYM Stig. Tel. 08/711 83 90.
■ Trx SOKA 747 (= Yaesu FT dx 560). 
input 560 W PEP 400 W kontinuerlig input 
ger ufb framkomlighet utan extra PA. 2 nya 
slutror 6KD6 utover orig.-ror som sitter i. 
2.200: - SM0DMD Esse. 0760-318 68
■ 144 MHz transceiver IC245E SSB, FM, 
CW 10W. VFO, Digitaldisplay. Vridtrafo8 A 
Tripplare 144 till 432 MHz med 4x150 ca 100 
W ut. 144 MHz minstudsantenn 4x20 el 
Cushcraft colliniar. Komplett med feedrar 
och power divider. 432 MHz ant el Tonna. 4 
el Quad 10.15 es 20 m band. Glasfiberarme- 
rad bambu och 10 m boom. Alla metalldelar 
galvade. 17 m hog rormast. Galvad, mitt- 
stagad komplett med stagwirar. Socklar till 
3—500Z. Kopparwire. iskledarwire 50 mm3. 
SM5FVH. Anders0171/470 15.
■ FB HEATH HW202 FM trx. fullt be 
styckad o lite anvand. 900—:. Ring 018 — 
25 19 62 e 18. SM5HRPKan.
■ TR 7200 komplett med 19 par X-tal. 
1.500 - : 80 kanalers mosfetsyntes. 2 m med 
PA. 1.500:-. SM0HBO Bosse Tel. 08- 
761 62 Weft. 18.00.
■ Transceiver Sommerkamp Ftd x 505 
inkl. extra uppsattning slutror. Pris 2.300: — . 
SM7DKF/Ronnie. Tel. 040 - 45 40 00.

■ UNIDEN 2020, 3.500:-. Speach pro
cessor SP 101. 500:-. Elbug MK 1024, 
900: — . Rotor TR 44, 500:—. EZ Match. 
200: — . 2 m H-beam, 50 — SWR-meter, 
50:-. SM7FCC. tel 0474-100 77 eft. 
19.00.
■ Akai port, videobsp. VT-110 inkl. 
kamera. monitor, laddaggregat. konverter 
och vaska 3.800: — , Teleprinter Creed 
7B/CTK inkl. huv 300:-, Creed 7B utan tan- 
■gentbord inkl huv 200 —. Creed 7 TR perforator 
100: — . Teletype mod. 14 skrivande perfora
tor inkl. huv 250: — , 2 m TX inkl. natagg. 
100:- SMOEZO'Janne Tel. 08 - 715 90 26 
e. 1800.
■ FTdx 505 + RTTY Transc. OK. CW 
filter. Mick Turner (Transv.-kord) 2.700: — 
RTTY: kompl. CREED-stans- 7B-lasare 
Demod. ST5 m natde. OK. AFSK typ AK1 
(def.) Skop, Knight. Div res. delar. 
SM6GUS. PER. Tel. 031/46 95 30. (Aven 
dagtid)
■ Oscilloskop TEKTRONIX typ 535 med bl 
a DUAL TRACE och DELAYING-SWEEP 
mkl PROBE pris 1.500:— 4 x 16 el Yagi 
komplett med stativ for stacknmg, fabr 
TONNA. och ANTENN ROTOR HY GAIN 
400 Rotor-brake till hogstbj. SM4EKV/Kenth 
Tel. 019/10 22 39 efter 18
■ TX + VFO: Heathkit DX-60 + HG-10B 
med muting. SM4AJV. Ingemar Fogelberg. 
Storg. 3 D, 703 73 Orebro. Tel. 019- 
14 22 87

KOPES

SSB600 hogtalarlida till Heath. SM2 
APH/Danne090 443 03.

2 m Transceiver for mobHbruk. Gama bra 
hembygge typ SMOFVB QTC 6 7 74 eller 
liknande SM6ADE Lennart 033/10 27 49 
(kvallstid).

□ Ror RF 134 samt REN 1004 eller Ekival- 
enter. Vore kul att kunna skramma igdng en 
raritet. Telefunken 31 W No 7889 Argdng? 
BC radio med sep tratt hogtalare. Ring Jan- 
neSM3FML026 13 18 42.

L RX eller Transceiver Drake R4A, R4B, 
TR4, Swan 350 etc. Ej nodvandigtvis i basta 
skick. Kontantpris under 1200 kr. SM0FOE 
Lars Andersson. Tel. 0755/678 67 efter 
17.00.

Onskar kopa beg. Drake SPR4 
SM0EXS Nils Tillmark. tel. 08 76 37 59 
kvallstid.

TELETYPE kopes, garna med remstans 
+ lasare. Bor vara helt fardig for 20 mA-loop 
e.dyl. SM0DEH. Nils Soderman. Fredriks- 
sonsv. 12 126 54 HAGERSTEN. Tel.
08 88 28 38.

— CW-kurs 40-60-80 takt pd kasen. 
Tonoscillator och nyckel. Lars Wahlberg, 
Pargasgatan 44, 163 27 SPANGA. Tel. 08- 
751 33 34.

Drake T4X + Powersupply. TRX FT277 
saljes eller lamnas i byte. Ring SM0MF Nils 
08 93 48 55 e. kl. 1700.

QTC nr 4
P3 grund av den stora ordmangden i 

Srsmotesmaterialet och motionerna m5s- 
te vissa spalter och en hel del annat in
tressant material st3 over till aprilnum- 
ret. Red.
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Nya medlemmar och signaler

Nya medJemmar per den 8 febr. 1978

SM7JW Sons Carlsson, Brushanevagen 73.
552 75 Jonkoping

SM0PQ Nils Lundquist, Gesundaplan 59, 3 tr. 
161 34 Bromma

SM3AEH Per Olof Karstrom, LAnggatan 14. 
871 00 Harndsand

SM6BXX Hans Hammarquist. Schottisvager
17, 424 38 Angered

SM7CMO Ivar Gustavsson, Norrlandsvagen 33.
593 00 Vastervik

SM7DOX Jan HovAn. Fred. Books vag 5:8. 
291 45 Knsuanstad

SM0EBY Ulla Mickels. Olovsvagen 25, 147 0C
Tumba

SM6EIP Sune Alexandersson. Hus 655, 430 91 
Hono

SM6EPA Jan Holgersson. Odengatan 29,
464 00 Mellerud

SM7GCY fPeter Bjarting. Djupasund, Tjurko,
370 43 Sturko

SM6GQJ Torbjorn Forsman, Atterud, 464 OC 
Mellerud

SM6GYD Heldur Teem, Gyllenhammars vag 1. 
302 41 Halmstad

SM7HFK 'Nils Nilsson, Snapphanegatan 36.
280 60 Broby

SM7HGW Sune Olsson. Pl 3024, 280 20 Bjarnum
SM7HIY Per Eric Swenzohn, Spireavagen 7, 

240 14 Veberod
SM7HON Bodil Sandahi, Klockarevagen 18. 

370 24 Nattraby
SM2HQI Sven-Erik Klippmark. Fack 13. 970 40 

Pajala
5M0HYF Gustaf Almroth. Bergtorpsvagen 66, 5 

tr. 183 64 Taby
SM7IGM Peder Dahlberg. Hostvagen 14 E. 

352 37 Vaxjo
SM2IGN Mats Eriksson. Jonstavagen 8, 921 00 

Lycksele
SM2IHV Kent Selberg, Box 320, 910 31 Tavel- 

sjo
SM5IJP Stefan Fagerberg. Kynnersberg. Fog 

do. 152 00 Strangnas
SM0IKR Goran Bjork, Mejselvagen 34, 126 38 

Hagersten
SM7IMC Yngve Winblad, Rundelsgatan 16,

260 70 Ljungbyhed
SM7IMN Per Malmgren, Kung Oscars vag 3, 

222 40 Lund
SM0INB Tomas Gumauskas. Larsbodavager

36. 1 tr. 123 41 Farsta
SM5INZ Harry Rask, Box 4603. 773 00 Fager 

sta
SM5IPQ Bengt Bayard. Ronnbarsstigen 14 

732 00 Arboga
SM7IRF Ingvar Ankarhamn. Storgatan 17. 

360 75 Alstermo
SM6IRM Rolf Jacobson. VArbacksvagen 7 H, 

423 OOTorslanda
SM4IRP Lennart Lilja. St Hasstorp. Lillkyrka 

710 23 Glanshammar

SM4IRU Lena Lilja, St. Hasstorp, Lillkyrka. 
710 23 Glanshammar

SM7ISG Bengt Hbjer. Mellanhedsvagen 5. 
.281 00 Hassleholm

SM5ISH Stig HallAn. Markorgatan 8 B 723 38 
VasterAs

SM7ITB Erik Wiklund. TrebackalAnggatan 90. 
281 00 Hassleholm

SM3ITK Lars-Ove Andersson. Leidarevagen 1, 
860 24 Aino

SM5IUK Torbjorn Lindstrom. Kapellgatan 22 B. 
732 00 Arboga

SM7IWN Lars-Erik Norling, Akerovagen 9. 
262 00 Angelholm

SM5IWP Tomas Axelsson, Leopolds gata 27. 
582 49 Unkoping

SM7IWQ Daniel Renco, Parkgatan 12, 260 51 
Ekeby

SM7IWY

SM5IXA

SM2IXM

SM2IXT

SM4IXW

SM6IXX

Hans Olsson, Oremolla 1.270 10 Skiv- 
arp
Agne Thulin, Hasthovsgatan 13 D. 
722 27 VasterAs
Lennart Grahn, FAgelgatan 9, 931 00 
SkellefteA
Bo-Urban Jonsson, Pl 6152. 931 00 
SkellefteA

Inge Lindeborg. Brunnsberg 4182. 
790 80 Alvdalen
Tage Oscarsson, Hus 595, 430 90 
Ockero

SM3IXY Stefan Bergman. Villagatan 61.
891 00 Omskdldsvik

SM7IYG Erik Hansen, L Alstad4, 231 OOTrelle 
borg

SM2IYN Bengt Nordebo. SandAkersvagen 20,
950 lOGammelstad

SM6IYO Lars Sundberg. Box 125. 510 43 
Hedared

SM3IYU Stig Bystrom. Banjovagen 9, 890 10 
Bjasta

SM5IYW Gunnar Lundblad, Televagen 3.
814 00 Skutskar

SM3IZB Gote Bengtsson, Ravinvagen 6.
892 00 Domsjo

SM7IZN Christer Nilsson. Villa Solhill. 270 10 
Skivarp

SM2IZO Per Larsson. PI 6244. 931 00 Skellef 
teA

SM4IZP Tommy Berglind. N:a Asvagen 6.
703 67 Orebro

SM3IZR Leif Eriksson, Hjelmtorpsvagen 7,
832 00 Froson

SM5IZS Bertil Gustafsson, Kaserngatan 93.
723 47 VasterAs

SM0IZT Bjorn Petren, GranngArdsvagen 2.
141 40 Huddinge

SM4IZW Lars Thyr, Konvaljegatan 19. 653 45 
Karlstad

SM0IZX Anders Lindberg. Johan Skyttes wag 
272 A, 125 34Alvsjo

SM6JAB Michael Josefsson. LillAngen, RAda 
531 00 Udkdping

SM3JAH Jan-Olof Hogqvist, Gotevagen 4.
826 00 Soderhamn

SM3JAW Jan Wiklund, MidgArdsvagen 3. 
891 00 Omskdldsvik

SM3JAY Valter Ruth. Norrberget 67. 826 00 
Soderhamn

SM5JBG Bjorn Kejroth. Linnevagen 12. 736 00 
Kungsor

SM5JBJ Hans Strom. Kampavagen 1, 773 00 
Fagersta

SM5JBM HAkan Linderhed. Sefkammargatan 
15, 724 81 VasterAs

SM3JBO Bo Olsson. Villagatan 34 B 891 00 
Omskdldsvik

SM3JBS

SM7JCR

SK7FY

SK5JV

SK3LI

SK5SM

SL5ZYB

SM 7-6287

SM5-4268

Sven Bergstrom. Barkvagen 16. 
852 53 Sundsvall
Roger Johansson. Skordegatan 10. 
571 OONassjo
Sveriges Radio S:a Distriktssandar- 
amatorklubb Sveriges Radio c/o D 
Gough, 212 01 Malmo
Fagersta Amator Radioklubb. c o F 
Norlund. Planetvagen 8, 773 0C
Fagersta
Lillhagsskolans Elektromkgrupper. 
Depkens vag 21. 802 40 Gavle
Motala Sandareamatbrer. Samuels 
bergsgatan 15, c/o Lindkvist, 591 0C 
Motala
Arboga FRO avd. c/o E. Eriksson, 
Storgatan 1,710 41 Fellingsbro
Stefan Sosnowski. Lupinvagen 2. 
231 OOTrelleborg
Goran Flodman. TradgArdsgatan 16 
B. 613 00 Oxelosund

SM4-6269 Peter Pellams. Yvradsvagen 55 B. 
792 00 Mora

<«miua?70 Olavi Hinkkanen. Lextorpsvagen 41, 
461 00 Trollhanan

SM64271 Erland Svala. Alslov 6307, 434 00 
Kungsbacka

SM0-6272 Holger Silwerbiork. Vallhornsvagen 4 
4tr 142 OOTrAngsund

SM6-6273 Jan Blidberg, Ockerogatan 5 A, 
414 52 Goteborg

SM64274 K,as Remholdson, Distansvagen 6. 
502 79 Frufallan

Silent keys
SM5BPJ - Du har hastigt lamnat oss och 

for evigt sagt QRT. Sune, min van, jag kom- 
mer sA val ihAg nar du besokte mig forsta 
gAngen, det var for cirka 30 Ar sedan. Du fick 
den forsta inblicken i amatorradion. Du blev 
biten av hobbyn frAn allra forsta stunden. Du 
larde Dig CW pA kort tid och kom snart igAng 
med Din signal — SM5BPJ. Du blev den 
mest aktive i vAr stad och Atskilliga QSO 
hade Du och jag. Det var trevliga pratstunder 
och oforglomliga glada, spirituella tillmalen 
pA banden. Ditt nya QTH hann Du lagom fA 
klart. men det blev Dig ej forunnat att njuta 
av det nAgon langre tid. Alltfor tidigt fick Du 
bryta upp, men alia Du kom i beroring med. i 
Ditt yrke, i Din hobbyverksamhet och i Ditt 
privatliv - har kvar ett ljust och oforglomligt 
minne av en omsint, generos. varmhjartad 
och vanfast manniska. Sune, vi minns Dig 
med oandlig tacksamhet i vAra hjartan.

SM5BPJ de SM5RC 73 es CUL 
Vannen Matz

SM5BPJ Sune "Doc” Eriksson
Det ar med bestortning jag och andra ama- 

torkamrater tagit del i budet om Sunes hasti- 
ga bortgAng. Han verkade under sin amator 
tid som en verklig sandaramator. Det kunde 
man konstatera vid bAde personliga traffar 
och vid QSO pA banden. Sune agnade ocksA 
en hel del av denna tid At telegrafin Han var 
under mAnga Ar medlem av First Class CW 
Operator's Club'FOC, och var med som 
grundare och medlem av Scandinavian CW 
Activity Group/SC AG. En hangiven amator 
har lamnat oss.

SM5TK Kurt Franzen

SM0GRL Olle, lamnade oss hastigt den
24 januari. Trots sitt svAra handikap var Olle 
alltid glad och uppskattad av oss sandare 
amatorer. Vi kommer an sakna hans rost pA 
amatorbanden

MA vAr van Olle vila i frid.
SMOILT Steve

SM0GRL Efov Olsson har lamnat oss den
24 januari i den Alder av 66 Ar. I sin ungdom 
aktiv friidorttsman, de sista Aren av sitt liv, 
rullstolsbunden Genom amatorradion kom 
han i kontakt med omvarlden och kunde 
bryta sin isolering. Trots sitt handikapp gjor- 
de han en fin mstas inom Stockholms Radio 
amatorer. De som fick formAnen att traffa 
Olle personligen eller via radio, vet att han 
alltid var en glad och hjalpsam manniska. 
Saknaden efter honom ar stor.

SM0GLY

Olles narmaste anhoriga ber att fA fram- 
fora sitt varma tack till radioamatdrerna for 
den visade uppvaktningen och deltagandet i 
sorgen.
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1595
1995

FRG-7
NY! FT-227R

FT-301 D 
FP-301

FT-301 
FP-301

FT-221R 
YC-221

FT-221R
MMT 432/144

FT-301 D 
FT-301 
FP-301

■70

(heltransistor.

658 (3.070:-)
658 (3.070:—)
658 (3.070:—)
999 (4.660:-)
580 (2.705:—)
747 (3.490: — )
125 (585:-)
163 (760:-)
157 (735:—)

70 (360:-)
253 (1.180:-)
340 (1.590:-)

6695:—

5695:—

3995:—

4695:—

FT-221R 3395: — 
YC-221 795:-
FL-21 OOB 2595: —

FV-301
CW-301

NY! FC-301

(795:-)

Ten-Tec — "State of the Art"' 
Triton IV

med PS & VOX

SPR-4 150kHz-30MHz
R4C 160-10 m
T4XC 160- 10 m 200W pep 
L4B 2kW pep
TR4C 80-10 m 300W pep 
TR4CW RIT o. CW-filter 
RV4C VFOlmed TR4C) 
AC4 115/230 V
DC4 12 VDC pwr sup. m/ TR4 
W4 2—30 MHz Wmtr (via pp) 
MN2000 ant.anpassn.enhet
SSR-1 0.3- 30 MHz SSB. CW, AM

Bengt, SM7EQL Bengt Arne, SM6CKU 
046-14 20 20 0300-443 89

Janne, SM3CER Rune, SM2EKA 
060-17 14 17 0935-206 25

Nils, SM7CAB
036-12 46 25

Alla priser ar inkl moms och galler till 1.5.78. Le- 
veransbestammelser enligt IML-72 med vissa 
tillagg.

Data
Alarm
Box 442 194 04 UPPLANDS VASBY 

TEL 0760-858 73 ESKIL, SM5CJP

5KHZ SYNTES

PAKET:

300W TUNER 10-80

HAM III for 220V

(645/680:-J 
(520/555: — )

$ 290 (1.355:-)

Rotorer-115V ac (med postpaketl 
HAM III S 138 146 m. 220V trafo 
CD-44 $ 111/119m 220V trafo
CDE HAM X 110 220V trafo

(2.995:—) 
(3.625:-)

642
778

Atlas Radio "State of the Art" (heltransistor. i
210X $ 582 (2.715:—)
210X - typ200natagg
210X - typ220natagg
350-XL Dig 350W pep 10— 160 
AC PS
Digitalskala
Remote VFO

215X $ 616 (2.875:—) 
$ 667 (3.110:—) 
$ 721 (3.360:—) 
$1 105 (5.150:—) 
$ 240 (1.120:-) 
S 172 (805:-)
S 135 (630:-)

Vi kor vidare!

Skriv till W9ADN (engelska).

Priset Du betalar ar i dollar.

Du sparar pengar och fir andft de senaste modellema 
nar Du koper direkt frAn USA.

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED 
DELANDE.

Antenner-Master:
Telrex. Mosley. Hy-Gain. E-Z Way 
PnspA forfrAgan.

Swan, Robot SSTV, HAL R11Y, Dentron, Atronics 
Code Reader etc.
Pris pA forfrAgan.

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabnksgaranti. Cirkapriser 
inklusive flygfrakt och forsakring. Tull och mervardeskatt 
tillkommer. Skriv sA fAr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i Sv. kr. den 78-01-24
R.L. Drake

FM

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport. Illinois 60441 USA

Vi exporterar over hela variden.

Nu i Vasternorrland ocksA
YaseuFT221R  3550:- Icom 211E 4900:-
Yaseu FT 101E ... . 4850:- Icom 245E ...... 3450:- 
Yaseu FRG-7 1950:- Icom 240  1950:-

Till och med den 15/4 fraktfritt.

PR-KONTAKT
Vastansjo 3151, 890 10 BJ4STA 

Tfn: 0660 380 78

I I I

<■
>
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Vi kom over nagra till, passa detta tillfalle

ALLA PRISER MED MOMS
NORRLANDS MEST VALSORTERADE HAM-SHOP

V 
T>

IC-215
IC-202

Vi lagerfor dom...
Vi byter in din gamla...
Vi ordnar avbetalning formdnligt.

Telegrafnyckel massiv massing pd teak 
platta m. blyinlagg silverkontakter Kr 299: — 
Pldt m anropssign. i relief 25: —

IC 245
^KENWOOD

Nya TS-520S 
ater i lager

Rexpris 5300:—

BE GAG NAT: Ring for info!

UNIDEN 2020 
hogtalare 4.100:-
FT-277B med 
autoflakt 3.700:—
TR-4C + AC-4 
MS-4 + alia
Xtaller 4.400:-

TELEGRAFI I KLARTEXTII! 
AUTOMATISK 
CW-LASARE

1 BEK-NOR I>

• Klartext p5 LED-matris
• Perfekt audio- visuell metod for tra 

ning och QSO
• Inga mgrepp i riggen
• Lopande text pd TV rutan med till- 

sats
• Lattbyggd byggsats eller fardig 

byggd

Box 27
162 II Vollingby
Tel 0758/132 30 el 08 89 87 24 
ekl 18.30

lICOM!CD

1

FYND!
Coaxrelaer! 
150W 470 MHz 
VSWR max 1.2 
Isol. min40db 
vid 470.
End. 05:-!

For an undvika extra postavgifter. san in 65: - pd Pg 
9 10 99-2 och du fdr det snabbt och billigare. Aven andra 
coaxrelaer finnes. Ring6CKU.

KUNGSIMPORT, Box 257. 434 01 Kungsbacka
Telefon 0300 443 89

MICKEY
- den intelligenta elbuggen-

• Lagrar 200 morsetecken
• Manbvreras via paddeln
• Sjalvkompletterande Squeeze-keyer
• Inbyggd medhorning
• Brytpunkter for indelning av minnet
• Hastighetsomrdde: 12 — 300 tecken / min
• Sex funktionskommandon
• Kretskortetsstorlek: 114 x 80 mm
• Komponentsatsexkl. Idda. kraft & manipulator
• Pris endast355:— + moms

Micro Computer Development
Box 5014 163 05SPANGA

VARFOR RUINERA DIG
nar du kan kopa roren billigt frdn oss.

Prisex:

6 AHO 15:00 6AT6 13:75 6BZ6 19:70
6SK5 14:45 6AU6 10 50 6CB6 14:35
6AN8 15:00 6BA6 12:10 12BA6 12*5
6AQ8 12*5 6BEO 13:75 12BY7A 19*5

Priserna inkluderar moms. Roren ar fabnksnya och testade. Vi har 
mdnga fler an ovan uppraknade i lager sd skriv eller ring till oss och 
tala om vilka ror du behdver.

AMATEUR ELECTRONIC SUPPLY
Box 33
430 33 Fjards
Tfn: 0300/423 61
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E MOT A TOR: Antennrotorer av hogsta 
Mass Bromsetfeki max 10 ton Vrid- 
etfekt max 1 ton Mycket stabile (220V)

NAG-144XL: 2m SSB CW FM 
500W pep SSB 400W CW FM 
Inb SWR meter Ror 4CX350F 
Ett kvairtetslutsteg (220V)

2 m Antenner
K2 - 5/8 hmp mobilantenn, rostfri 98: — 
K2P 5 8 samma antenn i styv
plast 11(h—
Hustler G6- 144A stabil, vindtdlig 
2m repeater- och basstations- 
antenn 525:—
2 st 5/8 vdglangd antenner fasade med 1/4 
vAgl. mellansektion. REKOMMENDE- 
RAS

Svenska antenner
145 MHz 5/8 basantenn i al-ror 125:—
Dubbel 5/8 med dubbel gain vP 275:— 
10% introduktionsrabatt under mars m^nad 
Moms 20.63% inraknat i priserna.
Frakt och emballage tillkommer vid post- 
expediering. For hamtning avtala tid.
Begagnade 2m riggar mottages till forsalj- 
ning.

Vetlanda

Box 94 - 574 01 VETLANDA 1
Skiljevagen 47
Tel. 0383-106 28

SM7IHK
ANKER ISKOV-CHRISTENSEN

NU I LAGER: 
ICOM YAESU NAG 
TONO DAIWA KLM 
EMOTATOR JAYBEAM

VI SALJER • BYTER • KdPER • REPARERAR

ICOM IC-701 
KV transceiver!

/ . A
Vi leveranstrimmar 
alia apparater1
— en trygghet for Dej! 

V V

m.m.
| STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHOR |

U323!ESS3EiD3

FT 221R- 2m 10W SSB CW AM FM
11 kanaler • mb VFO VOX. NB 
Tonoppn m.m Moduluppbyggd 
En prisvard station <12 220V)

“ [X] NORD TELE BUTIK a 
SERVICE
Ojagatan 75
940 20 OJEBYN

detionars^! | KO M M U NIK ATI ON S R A D IO • MOBILTELEFONER Tel: 0911 659 75

FT-301D: KV 160-10m 2U0W pep 
SSB CW AM FSK Digita(avtesn 
VOX, NB. RF-speechprocessot 
Meh ransrstonserad 112 220VI

AMATO R-

Amatorradio ar en fascinerande hobby som ger 
Dig oanade mojligheter att skaffa Dig vanner 
over hela jordklotet.

Bestall i dag
v5r grundkurs i telegrafi omf. hormottagning 
30—50 takt bestSende av 12 kassetter och ar- 
betsbok eller om Du kan lite telegrafi kan Du 
v5r fortsattningskurs som gSr upp till 150 takt. 
Grundkurs i telegrafi a 295: —
Fortsattningskurs i telegrafi a 340: —

Ljudbandsinstruktioner AB
Box 3041,291 00 KRISTIANSTAD 

Tel. 044/485 00

IC-211E 2m 10W SSB CW FM 
Digitaiavtasn. VOX, NB. RIT 
Tonoppn SWR DISC S meter 
En toppstation* 112 220V).

IC-245E 2m 10W SSB CW FM 
Digitaiavtasn AGC NB. RIT 
Tonoppn En iiten och benandig mobil 
station (12V)

IC 240: 2m 10W FM 22 programerbara 
Kanaler
R0 R9 ♦ 500 525 550 575 forpro- 
gramerade Tonoppn (12V).

Uner-70A. 70cm SSB CW AM FM
10W. 100 kanaler > mb VF0 430- 440 
MH? Idealisk for satellittrafik m m 
12/220V)

QTC 3:1978 115



210X

16 EL

SM5SB Carl 0155-712

144 360: — 16 EL 432

Side Band Communication AB
S-640 20 bjorkvik. Sweden
PHONE 0155-712 54 efter kl. 1500

KLM

SM5DNP Gunnar 0150-115 09

ENDAST ATLAS
forberedd for ev. nya banden

DENTRON MLA-2500 linear amplifier
• Contunuous duty power supply • 160 thru 10 meter coverage • 
2000 * watts PEP input on SSB • 1000 watts DC input on CW. 
RTTY. SSTV • Two external-anode ceramic/metal triodes 
operating in grounded grid • Covers MARS w.'o modifications • 
50 ohm input/output impedance • Built-in RF watt meter

5.395:—

DENTRON MT-3000A antenna tuner
• 160 thru 10 meter coverage • Handles a full 3KW PEP • 
Continuous tuning 1 8 - 30 me • Built-in dual watt meters • Built- 
in 50 ohm dummy load for proper exciter adjustment • Antenna 
selector switch enables you to by-pass the tuner direct or select 
the dummy load or 5 other antenna systems

2.395:-

NYHETER!
MT2000A Tuner 3KW • Enklare version av MT3000A • Ingen effektmeter 1495:—

Jr MONITOR
TUNER Litet format — lamplig for mobilt bruk • 300W • Effektmeter 495:—
DUMMY LOAD Klarar 1KW • 190mm Hog 160mm diameter 295:—

Alla priser ar inkl moms. Leveransbestammelser enligt IML-72 med vissa tillagg.

DENTRONS MATCHBOXAR SALJES AVEN AV HEATHKIT!
Gen. agent for Skandinavien

Data Alarm BOX 442 194 04 UPPLANDS VASBY
TEL 0760-858 73 ESKIL, SM5CJP

Bengt, SM7EQL
046-14 20 20

Bengt Ame, SM6CKU
0300-443 89

Nils, SM7CAB 
036-12 46 25

Janne, SM3CER 
060-17 14 17

Rune, SM2EKA
0935-206 25
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VARFOR GA OVER AN EFTER

RY ELEKTRONIK
PL 3178 ROBERTSFORS TEL 0934-151 68

Kop hela riggen och alia tillbehor pa samma stalle. Vi kan nu erbjuda Dig hela linen for omgSende 
leverans.
Transceiver: Nya SB-104 A, okad kanslighet, kortare byggtid.
Slutsteg: Valj mellan SB-200, SB-220 eller SB-230.
Separat mottagare: HR-1680.
M£nga tillbehor: Elbug HD-1410, Dip-meter HD-1250, Wattmetrar HM-102/HM-2102, Koaxomkopp- 
lare HD-1234, Konstantenn HN-31, 2 m prylar mm. mm.
Kontakta oss p5 HEATHKIT, vi hjalper garna till nar Du stSr i valet och kvalet.

SM0DXT, SM0EJM, och SM0DNK

HEATH

Schlumberger
HEATHKIT, Schlumberger AB 
Box 12081, 102 23 STOCKHOLM 12 
Norr malarstrand 76. Tfn 08-52 07 70

WATTEN

QI
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FMSANDARE 145 MHz
Diodswitchad kristall for 18 MHz parallellresonans 
(IC-22)
Tryckta spolar.
Uteffekt 0,2 -1,5 W variabel.
Stromforbrukning max. 250 mA.
Modulation 16F3 med kapacitansdiod.
Forberedd for stamgaffel, 1750 Hz.
Inbyggt antennrela och modulator med mikrofon- 
kanslighet.
Gor mottagaren till en komplett tranceiver.
Storlek per modul: 90 x 100 mm.
Ingen kritiskt trimning. Levereras korklar byggsats 
forutom kristall, stamgaffel och mikrofon.

Byggsats: 425:— ink I. moms

FM-MOTTAGARE 145 MHz (80 MHz)
Diodswitchad kristall for 15 MHz parallell eller 45 MHz 
serieresonans.
Tryckta spolar, enkel montering. 
Kanslighet 0,15 uV/12 dB SINAD eller 126 dBm (myck- 
et hog!)
Dubbla HF-steg utan neutralisering, 1 :a ar U310 med 
brusfaktor 1,5 dB.
8-poligt kristallfilter p5 10—7 MHz med min. 90 dB 
siddampning.
Dubbelsuper pd 10,7 MHz och 455 kHz.
Strdmforbrukning 3 mA squelchad, normalt 25 mA. 
Matningsspanning 10—15V.
LF uteffekt 0,8 W/8 ohm.
En val provad konstruktion med hog MF- och HF- 
stabilitet. Levereras korklar byggsats forutom kristall 
och hogtalare.

Byggsats: 575:— ink I. moms

SM7CCP/Uwf
SM7DGO/Erich EMO-produkter

BOX 213
551 02 JONKOPING 036 16 49 29 efter 1900

Aterforsaljare sokes over hela landet. 
Fina fortjanster. Kontakta Holmlund.

HELEKTRON RADIO
Box 58, 901 02 UMEA.Tel. 090-13 44 00

UKW-BERICHTE 
VHF 

COMMUNICATIONS

Den enda specialtidskriften for dig som ar intresserad av 
2m, 70cm. 23cm och alia de andra hoga frekvenserna. 
Massor av byggbeskrivningar i varje nr.
Prenumerationspns (4 nr) for 1978 Kr 40:— pd pg. 43 09 65-4

AB VHF TEKNIK, VELLINGE

□ 
□□□□□□ 

□ □ □

□ □ □
 □

□ 
□ 

□ 
□□

 □
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XAGNrTTFCT

langd
0,87 m

pris
336: — 
318: — 
415: — 
275: — 
318: — 
443: — 
385: — 

75: — 
125:-

Typ db dipol
D15/23cm 15,0
MBM48/70cm 15,7
MBM88/70cm 18,5
D8/2m 12,3
Q6/2m 12,0
PBM14/2m 13,7
10XY/2m 11,3
H0/2m 0,0
UGP/2m 0,0
C5/2m 4.8
C8/70cm 7.8
Mobil 1/4 0,0
Mobil 5/8 3,0
Magnetfot

ABVHFTEKNIK
SVEN JACOBSON

GAMLA KOMMUNGARDEN NR 68 23500 VELLINGE TEL. 040 42 04 30
POSTADRESS: BOX 101 235 01 VELL’NGE X/4-Mobil-Antenn 5/8-X-Mobil-Antenn

C8 70cm
JAYBEAM

D 15 / 23 cm

10 XY/2 m PBM 14 / 2 m
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Surplus:
Hogspanningstrafo for slutsteg. 
Primar Sekundar
220 volt 1100 volt/1 A
220 volt 900—14O0v/1A
220 volt 2200 volt/1 A

17.7 
1J 
3300 
1,62 
1200 
2,75
7.7 
max. 60

2
144- 146

4
1
144- 146

26
1,1 
1200 
0,55 
1200 
1,5 
4,9 
max. 60

8
2
144-146
10
49° 
53° 
>26 
25
1,2 
2300 
1,15 
1200 
2,35 
6,6 
max.60

ANTENNER for 2 m amatorband
Fabrikat: Wisi.

X9-1: UY07 = 4element 
X 9—2: UY 10 = 8 element 
X9-3: UY 12 = 10 element 
X 9—4: Balun for 60 ohm

Passar UY 7, 10och 12.

134: — 
180: — 
217:—
65-

Elemente 
do von Reflektoren 
Frequenzbereich MHz 
Ge**inn dB 
Offnungswinkel horizontal 
Offnungswinkel vertikal 
RuckddmpFung dB 
Nebenzipfelddmpfung dB 
Anpassung VSWR 
Ldnge der Antenne rr.m 
Lange der Antenne I/ 
Grdflte Einzelteilldnge mm 
Gewicht kg 
Windlast kp 
Fur Mast mm-Q

ELECTRONIC HB

Pris

Technische Paten UY 07 UY IO UY 12

M8tt
19 x 15 x 14 cm
19 x 15 x 14 cm omkbar.
19 x 19 x 19 cm

Med xtals for RO R9 samt 500-550.

IC 202 SSB 
IC 215 FM 
IC211 E Dig 
IC 240 FM 
IC 245 E Dig 
IC 701 KV

Dimensions: Width I75 mm
Height 70 mm
Depth 240 mm (except projections! 

Weight: about 2.4 kg

Transmitter Section:
RF power output: Hi 10 W 

(switchable) Low about 1 W

PRISLAGE 1.550:

General Specifications:
Frequency range: 146.0—148 0 MHz or 144 0— 

146 0 MHz
Waveform: F3
Channels; 23 channels + 4 SCAN channels 
SCAN speed: 4 channel/second
Power source voltage: DC 13.8 V, operation 

voltage. II—15 V minus grounding 
Antenna impedance: 50 <»
Current drain: transmission |Hi) about 2.5 A 

transmission (Low) obout 1 3 A
reception (Mox.) about 06 A
reception (No Signal) obout 0.3 A

Semiconductors used: Tr 39 FET 3. IC 3. D51. 
SCR 1

1.920:—
1.850:- 
4.900: — 
1. door
s'70:—
7.700:-

VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 01 SKOVDE 1 TEL 0500 800 40

ON MED SCANNING
ALPHA W 63

NY 2M IICOM]
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FRG-7. Mottagare av bra klass. tacker 0,5
30 MHz i 30 band, vardera 1 MHz SSB 
CW och AM. Fininstallningsratt. Dampsats 
i3 stag. Kristalkalibrator 1 MHz.

«

FT-221 R. Sandtagare 20W pep SSB, CW 
och 5W AM. 144-148 MHz. Heltransistori- 
serad.

FL-2100B. Linjart slutsteg 1200W SSB, 
800W CW och 600W AM, RTTY. 2 st. ror 
572 B. 220 V.

FT-200. Sandtagare 240 W pep SSB, CW 
och 75W AM. BAde ror och halvledare. 
Inkl. 220V nataggr. m. hogtalare.

FL-101. Sandare 240W pep SSB, 180 W, 
CW och 80W AM, RTTy. Endast 3 ror 220V.

DU VET VAL att vi forutom Yaesu (Socnmerkamp) aven saljer Tan-Tec, Kenwood, 
Icom in m.
Amortering pA upp till 3 Ar kan ordnas pA goda villkor.
Om ytterligare upplysnmgar onskas ring garna till SM5KG. Kias Goran Dahlberg pA 
nedanstAende telefonnummer

FR-101S. Som FR 101 S Dig. men ej digital. 
FR-101D. Som FR-101 D Dig. men ej digital

FR 101 D Dig. Som ovan men dessutom ut- 
rustad med 7 rundradioband, PR bandet 
CW-, AM- och FM-filter samt 2 och 6 m 
konvertrar.

FR-101 S Dig. Digital mottagare av hogsta 
klass. Kan koras transceivt med FT 101 och 
FL-101. 6 amatorband utan filter och kon
vertrar. 220 V.

FTV-2S0. Transverter 
for 2 m. 20W pep 
SSB. CW och8W 
AM, FM.

I

«i

FT-301D. Digital sandtagare 200W pep SSB, 
CW och 50W AM, FSK. Heltransistoriserad. 
12 volt.
FT-301. Som ovan men ej digital.

FP-301. Nataggregat med hogtalare.
FP-301D. D:o men med digital klocka och 
forberedd for automatisk identifiering.

AV YAESU AUKTORISERAD AGENT

SM5KG, SK0FE

INGENJORSFIRMA AB

Gatuadress: Kvamhagsgaten 126 
Hasselby GArd

Postadress: Box 366,162 03 Vellingby. 
Tel. 08-89 72 00

FT-101E. Sandtagare 260 W pep SSB, 
180W CW och 80W AM 12 och 220V. En
dast 3 ror, resten halvledare.

ELDJAFO INFORMERAR OM W* YAESU-programmet
VARNING!!! PS forekommen anledning varnas for, av viss firma, saluforda YAESU-apparater utan tillverkningsnummer!

- H h . U
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Lisa kan lyfta den (hon ar bara 8 dr)

Frin Ule/tern Electronic/ (uh) ltd
Fackverksmast belt i Aluminium

■ 9—75 m i 3 m sektioner
■ Latt att montera och resa
■ Inbyggda steg
■ Portabel
■ Ostagat eller stagat (over 12 m)
■ 9 m vager endast 33 kg
■ Du reser den ensam

9 meter mast typ 375/PSS/3 kr 1.785:—
inkl moms

Extra 3 meter sektioner typ 375/ PSS/1
kr 595:— pr sekt. inkl moms 

Vikt per sektion: 11 kg

Alla priser inkl moms.

drgdrcla
Box 27 - Kungsgatan 54 • 440 20 VARGARDA - Tel. 0322 205 00

THE WESTOWER
tillverkade av hogkvalitativ stdllegering. fabricera

tillverkade av hogkvalitativ stdllegering, fabrice- 
rade med hjalp av senaste elektroniska kontrolltek- 
nik. 40 % starkare an narmaste konkurrent och 
billigare, standardmodellema beraknade for 33 m/s 
(inte 96 km/t. som en del svagare konkurrenter). 
kraftigare modellerna beraknade for 44 m/s.

Standardserien
(33 m/s)
3S/FP Kr 4.785-
4S/FP Kr 5.585 -

Heavy Duty-model-
lerna (44 m/s)
3HD/FP Kr 5.580: —
4HD/FP Kr 8.385:-

Priserna inkl. moms, frrtt Vdrgdrda

WESTOWER BASTA VARDE PLUS KVALITET

WESTERN PENETRATOR
10—15— 20 m beamar
DX-33, 3 element 1.185:— inkl. moms 
DX-34. 4 element 1.485:— inkl. moms 

(Pd bilden visas DX-33 pd WESTOWER)

VHF- och UHF-antenner frdn Cushcraft 
som vanligt i lager (se QTC nr 2).

r
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COMPUTER
SYSTEM5uiIH r~n~~i

Ny version av MP-68
• Socklar for 8K eprom, ndgot for Rom Basic
• Enkelt justerbar klockfrekvens
• Innehflller SWTBUG
• En ACIA som kontrollinterface
• I dvrigt som MP-68

Program
• Basic
• Assembler
• Avancerat amatorprogram

SWTBUG
• Innehdller Disk bootstrap
• Vektoriserad SWI
• Hanterar bdde serie och parallell interface
• Avslutar punch med S9
• Helt kompatibel med mic.bug

Joystick 16 K minne Ny storre disk inom kort
i • Alla komponenter, kit, utan Idda
' • For avancerade spel, grafisk display mm.

• 16 K pA ett kort, fardigbyggt och testat
• Kan la tt byggas ut till 32 K

PROFFSAMATORERNAS DATOR

SwetH fifetoiics lib 

BOX 2065,750 02 UPPSALA. TEL. 14 14 00

Saljesaven av:
Swedish Radio Supply Tel. 054-18 96 50 
Digitronic 0760-836 70
Elektroneka 0935-206 25

s



S*N (SSB.CW)

lpV vid 30dB S' N 
N

HF -stea garanterarFrekvensomrade 
Frekvensindikering: 
Str omforsorj rung

San dare 
Uteffekt:

144.0 146.0 MHz
7 siffror digital display 
120/220VAC 50 60 Hz. 12- 13.8VDC

SSB/CW: 10W. FM 10W/1W. AM: 3W

Inbyggt, in- och urkopplingsbart. 
kanslighet vid SSB, CW.
Mottagare
Kanslighet: 0.25pV vid lOdB

0.4^ V vid 20dB,

BestJir 78-7155-1

Lagerfors av generalagenten:

RADIO & TELEVISION AB 
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23-08/7300700

SLUTSTEG TL-922

0.25pV

(FM)

^KENWOOD A 

2 M TRANSCEIVER TS-700 S

Elektronikhuset i Soina

08/7300700

Frekvensomraden 1.8 2.0 MHz
3.5- 4.0 MHz
7.0 7.3 MHz

Driveffekt 
Input vid full 
utstyming
Ror 
Dimension
Vikt

14.0-14.35 MHz 
21.0-21.45 MHz
28 0 29.7 MHz 
80W for full utstyming 
SSB: 2000W PEP 
CW.RTTY: 1000WDC
2 x EIMAC 3-500Z 
BxHxD 390x180x383 mm 
31 kg

Bestur 78-6641-1
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’he FT-227R Memorizer
2 Meter FMTransceiver

The FT 227 R 2 metei FM ttar>sceiver provides a new stand 
ard of convenience in 2 meter FM communications. Phase 
Lock Loop circuitry generates 800 channels in 5 kHz steps 
between 144 and 148 mHz . using an “optical coupling” 
system for channel selection instead of a rotary switch that 
could wear out A memory cncuit allows you tn memorize 
any of these 800 channels, with return to the memorized 
frequency with the flip of a switch The standard *600 re

peater spilt, or any other transmitter offset frequency, can 
be utilized A tone hurst encoder is included for accessing 
repeaters requiring tone burst access, and an optional tone 
guarded squelch will allow silent monitoring of channels 
until actuated by a calling signal with the propei tone. The 
advanced protective circuitry protects transistors from 
damage due to high antenna SWR or reversed power supply 
polarity

Features
PLL channel selection and computet bred “optical cou 
pling" method of selecting channels without noisy, un 
reliable rotary switches. Choice of 800 PLL channels 
between 144 148 MHz
Memory system for storage of frequently-used channels. 
Your favorite repeater can be held in memoiy while you 
QSY to a simplex channel, then recalled with the flip of 
a switch.
Choice of ’600 kHz. or any other repeater spin combi 
nation.
For repeaters requiting it. a tone burst encoder is built in

Optical tone guarded squelch for silent monitoring of 
busy channels. When placed in the TGS mode, low 
frequency audio lone is required on the calling signal in 
order to break the FT 227 R squelch. Tone frequency 
can be set for anywhere from 160 Hz to 250 Hz.
Protective circuitry prevents damage from high antenna 
SWR or reversed power supply polarity.
Busy channel indicator and “on air" indicator
Diecast front panel and heavy duty case for maximum 
protection from shock and vibration.

Specifications
GENERAL
Frequency Coverage: 144 to 148 MHz 
Number of Channels: 800 channels 
Speaker: Internal 3” dynamic speaker 
with provision for connecting an ex 
ternal 8 ohm dynamic speaker
Microphone: Dynamic push to talk
microphone with retractable cod cord 
Power Requirement: 13 8 Volts DC 
*10%
Current Consumption: 0 5 Amps Re 
ceive 10 Amps Transmit (LOW) 
2 5 Amps Transmit (HI)
Metering: Illuminated front panel 
mete» indicates relative received signal 
strength and transmitter power out 
put
Dimensions: 180IW) x 60(H) x 220(D) 
mm
Weight: 2 7 kg

TRANSMITTER
RF Output: 10 Watts (HI) oi 1 Watt 
(LOW) into 50 ohms load at 13 8 
Volts DC
Frequency Stability *0 002 
Modulation: F3
Deviation. ’5 kHz
Audio Response: ♦ 1 3 dB of 6 dB
Octave preemphasis characteristic 
from 300 to 2500 Hz
Spurious Emissions: 60 dB below car 
rier minimum
Tone Burst: Nominally one second at 
1800 Hz
Repeat Spirt: *600 kHz or any fre 
quency

RECEIVER
Type Double conversion superhetro 
dyne
Intermediate 10 7 mHz. first IF. 
Frequency: 455 kHz second IF
Sensitivity: Better than 0.3 pV for 
20 dB S+N N ratio
Selectivity: *6 kHz at 6 dB. * 12 kHz 
at 60 dB
Audio Output: 1.5 Watts at 8 ohms

1995:-
Alla priser ar inkl. moms. Leveransbestammelser enligt IML-72 med vissa tillagg.

Data 
Alarm

BOX 442 194 04 UPPLANDS VASBY

TEL 0760-858 73 ESKIL, SM5CJP

Bengt, SM7EQL 
046-14 20 20

Bengt Ame, SM6CKU 
0300-143 89

Nils, SM7CAB
036-12 46 25

Janne, SM3CER 
060-1714 17

Rune, SM2EKA
0935-206 25
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FT-901 DM ar en helt nykonstruerad kortvSgstransceiver frfin YAESU med en mangd av finesser:
Digital och analog skala. inbyggd keyer, rejecttuning, variabel band-bredd, RF-processor, FM-mottagning, FM 
NB, VOX, RIT, ATT, Display minne. Timer for avstamning, inbyggd FSK for RTTY.

-sandning.

I*

Tekniska data
Ka nslig het 0,25 nV vid 10 dB S/N vid SSB, CW FSK.

1,0 p V vid 10 dB S/N vid AM
0,3 uV vid20dB S/N vid FM

FrekvensomrSde 1,8—29,9 MHz
Uteffekt SSB, CW, 120W 2x6146B Drivror 12BY7A
Selektivitet — 6 dB 2,4 KHz — 60 dB 4,0 KHz variabelt ner till 300 Hz 
Strdmfdrsorjning 220 V eller 13,8 V DC
Levereras med mikrofon pluggar, handbok mm.

Kommanditbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1.
TEL 054-18 % 50 0900-1700 TEL Service 18 96 75

Nyheter frAn YAESU

FT-7 ar en helt ny kortvdgstranceiver i kompakt utforande.
FT-7 tacker alia amatorband 3,5—29,0 MHz.
FT-7 ar heltransistoriserad och har 20W input.
FT-7 har trafiksatten CW SSB (USB LSB).
FT-7 har foljande finesser: NB, medhoming p5 CW, RIT, CAL, mojlighet till kristallstyrning.

Tekniska data
Barvdgsundertryckning 50 dB
Frekvensstabilitet 100 Hz efter uppvarmning. 
Kanslighet 0,25 nV vid 10 dB S/N 
Selektivitet -6 dB 2.4 KHz -60 dB 4,0 KHz 
LF-uteffekt 3W vid 4 ohm.
Antenninpedans 50 ohm
Storlek 230x80x29 mm vikt 5 kg 
Strdmfdrsorjning 13,8 V + — 10% 3 A 
Levereras med mikrofon mobilfaste pluggar mm.
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• Heltransistoriserad inkl slutsteg
• 100W kont. uteffekt pa alia band, mojliggjord genom termostatreglerad flakt och overdimensione- 

rade PA-transistorer
• Tacker alia amatorband, 1.8 — 30 MHz och 15 MHz
• Alla trafiksatt: SSB (USB— LSB), CW, RTTY (FSK)
• Inbyggd VOX, semi break-in CW, AVC (slow, fast), Noise blanker, sep. VOX delay for CW
• Inbyggd HF-klipper (speech processor) uppbyggd med 2 st kristallfilter
• Mottagaren ar uppbyggd som enkelsuper med separata bredbandsavstamda HF-steg och oscilla- 

torer for varje band, foljda av Schottky-diod mixer. Genom en unik konstruktion med dubbla kris- 
tallfilter erhSlles variabel bandbredd vid SSB och RTTY samt tv3 olika bandbredder vid CW (0,5 
kHz och 0,2 kHz)

• Dubbla inbyggda VFO:er mojliggor split-frequency trafik. VFO med ett minimum av rorliga delar, 
inga planetvaxlar eller kugghjul som slits ut.

• Inbyggd hogtalare vid mobilt bruk
• FSK for RTTY, 170 eller 850 Hz skift
• Sandaren ar uppbyggd med separata bredbandsavstamda drivsteg for varje band, Schottky-diod 

mixer, 2 kristallf ilter och lagpassfilter for alia band. Uteffekten ar installbar mellan 0— 100W pa alia 
trafiksatt

• AC kraftaggregat med inbyggd hogtalare
• All spanningsstabilisering inbyggd i apparaten
• Extremt liten frekvensdrift genom LSI kontrollerad PLL frekvenssyntes
• Belyst matinstrument for kontroll av signalstyrka, strom, rel. uteffekt, SVF, klippnivS ( — 20 — +20 

dB), ALC, spanning
• 6 siffrors digital frekvensavlasning med 100 Hz upplosning
• LSgpassfilter, avstamda for varje band, kopplas automatiskt in med motordriven omkopplare
• Klar for anslutning till programmeringsbord
• Uttag for anslutning till transverter, yttre mottagare, spektrumanalysator, hogtalare, hortelefon

IC-701 inkl nataggregat med inbyggd hogtalare, bordsmikrofon
(electred condenser mic), 2 st CW-filter, 2 VFO:er
Cirkapris inkl moms 7.700:—

Kommanditbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1.
TEL. 054-18 96 50 0900—1700

054-18 96 75 (Service)

IC-701 ICOM
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SIEMENS

»• ‘i
MG 820 M

kHz Hz
• **S* 
® o

Schomandl kan nu presentera en ny generation 
av syntesgeneratorer. Det ar den senaste i en 
utvecklingskedja som borjade redan 1952, dd 
Schomandl tillverkade sin forsta syntesgenerator. 
Sedan dess har foretaget standigt arbetat pa att 
fa from instrument med al 11 bdttre prestanda utan 
att ge avkall pa instrumentens mest utmarkande 
drag: kvaliteten.
Den nya syntesgeneratorn frdn Schomandl erbjuds 
i tva utforanden:

• MG 520 M upp till 520 MHz
• MG 100 M upp till 100 MHz

De viktigaste optionerna dr:
• AM-FM-FAS Modulator
• Forenklat lagprisutforande for automatiska 

mdtsystem (lEC-Bus anslutning; 100 .-s om- 
kopplingstid utan nivaavbrott)

Naturligtvis finns det mycket mer att saga om den 
nya syntesgeneratorn. Fyll i kupongen och sand

den till oss, sd fdr du en mer detaljerad beskriv- 
ning av instrumentet
Saknar du Schomandls broschyr over hela 
sortimentet av instrument for radio- och hog- 
frekvensteknik, sa passa pa att bestalla den ocksa.

Ja, tack!
0 Jag vill veto mer om Schomandls syntesgeneratorer 
Q Jag vill ha information om Schomandls hela program

Namn

Foretag----------------------------------------------------------------------

Ad ress

Tel---------------------------------------------  Skicka kupongen till
Siemens AB * Sektion MT • Fack • 104 35 Stockholm

Schomandl for signalkvalitet 77042

Den har syntesgeneratorns 
fasbrus ar lagre an -125 dB/Hz* och
storfrekvensdampningen ar mer an 80dB!
*30 kHz Iron barvdgen

U
’i - J
 

'•J
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DRAKE

UOAO

DRAKE TR 4Cw 
med RIT

Elektronikhuset i Soina

08/7300700 ELFA
RADIOS TELEVISION AB 

17117 SOLNA

Best .nr 78-3749-5

INDUSTRIVAGEN 23• 08 7300700



ASTRO-200
80M-10M SSB TRANSCEIVER

DIGITAL FREKVENSSYNTES 
MINDRE AN 20 HZ FREKVENSDRIFT 

KANSLIGHET > 0.3,i'VFOR 10dB(S+N)/N 
DYNAMIK 108 dB 

HELTRANSISTORISERAD 
VOX OCH SPEECH PROCESSOR 

NOISE BLANKER
8-POLIGT KRISTALLFILTER 

STROMFORSORJNING 12-14VDC, 20A 
CW - SEMI-BREAK-IN MED OFFSET

Box 2090 141 02HUDDINGE Tel 08-774 40 30

I
I 

I 
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