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SM5ZU vid "sockerbiten” i Motala radiomuseum. Sid. 98.

FORENINGEN

SVERIGES

SANDAREAMATORER

ANTENNER
HJALPER DIG
BEAMAR for 10-15-20 m.

1.175: —
FB 23 2-el 2,5 m bom 0 2" 5/5,5/5dB
1.815: —
FB 33 3-el, 5,0 m bom 0 2'' 8/8,5/7 dB
FB 53 5-el, 7,5 m bom 0 2" 10/10/8,5 dB
2.225: —
Utbyggnad for 40 m, EWS-3040
560: —
Balun p3 ringkarna for beam
135:
VERTIKALER, fristSende med radialer
GPA 30
10 15 20
hojd 3,55 m 2 kW PEP 365:
GPA 40
10 15-20 40
hojd 6,00 m 2 kW PEP 530:
GPA 50
10-15 20 40 80
hojd 5,45 m 2 kW PEP 650
TRADANTENNER m. balun p5 ringk.:
NYHET1

40

20

2 kW PEP
10 500 W PEP

495: -

moms
moms
moms
moms

80/40 dipol
FD 4 windom 80

258:
265:-

170: —

11 -el. horisontell, 1,1m bom, 11 dB

140: -

KW Electronics:

EZ-match, Antennfilter 500 W PEP

540:

KW 107 Supermatch m SWR, PWR, konstantenn
ant.omk. och EZ-match 500 W
1.425: —
KW 109 Supermatch, lika som KW 107
men for 1000 W
1.675: —
CDE-rotorer (220 V med skyddsjord):

AR-40
inkl undre mastfastet
425:—
CD-45
Inkl undre mastfastet
860:—
HAM-IV
inkl undre mastfastet
1.390:—
T2X TAIL TWISTER
exkI undre mastfastet 2.175: —
T2X mastfaste, heavy duty
250: —
Dessutom koaxialkabel, baluner etc. Alla priser inkl. moms fritt Lidingo

Per Wikstrom SM5NU
08 766 22 50
08 766 39 01

MED OMEDELBAR VERKAN

D:o for 70 cm:

25-el. horisontell 3,1 m bom 14dB

-

145: —
85: 160: —
210:
85:

VERSATOWER
PRESS STOPP NYHET

5/8 ground plane
4 el vert 1,1m bom 7 dB
10 el hor 2,8 m bom 11 dB
5 + 5 elements kryssyagi
Filter & kablar for 10(4) over 10(4) + 3dB

-

TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m

HOGLEGERADE stcilror NU aven i STANDARDmasterna
"STANDARD"
P60
18mjordfaste 4.700:- inkl
BP60
18 m bergfaste 5.150:— inkl
18mjordfaste 6.600: — inkl
"S U P E R"
P60S
18 m bergfaste 6.850:— inkl
BP60S

W3-2000 80 - 40 (20-15-10) 2 kW PEP
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Einar Braune, SM0OX
Fenixvagen 11
182 46ENEBYBERG

Gunnar Eriksson, SM4GL
Box 21, 791 21
Tel. 023 - 114 89
023 - 176 31 bost.

HUVUDREDAKTOR

Distrktsledare (DL)
DL0: Ulf Swaldn, SM5BBC, PSIsbodagrand 17,
7 tr., 124 48 Bandhagen, tel 08 - 99 84 95.
vDL0: Per-Axel Bengtsson, SM0HWL, Virebergsvagen 9, 171 40 Soina, tel 08 -83 15 44.
DL1: Roland Engberg, SM1CXE, Box 27, 620 12
Hemse, tel 0498 - 804 24.
vDL1: Jan Hallddn, SM1CCW, Box 23, 620 16
Ljugarn, tel 0498 - 931 97.
DL2: Bjarne Knuts, SM2FGO, Majringen 3,
940 45 Vidsel, tel 0929 - 303 63.
vDL2: Staffan Meijer, SM2DQS, KSgevagen 38
D, 931 38 SkellefteS, tel 0910 - 196 96.
DL3: Owe Persson, SM3CWE, Skonertvagen 8,
865 00 Aino, tel 060 - 55 71 00.
vDL3: Jan-Eric Rehn, SM3CER, Nackstavagen
22 A, 5 tr., 852 47 Sundsvall, tel 060 - 17 14 17.
DL4: Erik Persson, SM4GYS, N. BrSten 3520,
691 03 Karlskoga, tel 0586 - 254 64.
vDL4: Gosta Andersson, SM4IRX, Ljungvagen
34, 791 00 Falun. Tel. 023 - 343 11.
DL5: Kent Larsson, SM5DSE, Bomullsvagen 10,
752 57 Uppsala, tel 018 - 42 51 94.
vDL5: Ingemar Lofkvist, SM5CLK, Akervagen 6,
190 61 Grillby, tel 0171 - 704 93.
DL6: Ingemar Jonsson, SM6CPO, Hagarnevagen 24, 451 41 Uddevalla, tel 0522 - 138 84.
vDL6: Carl-Gustaf Castmo, SM6EDH, Kandidatvagen 3, 523 00 Ulricehamn, tel arb. 0321 126 86.
DL7: Bengt Frolander, SM7BNL, Torsgatan 1,
273 OOTomelilla, tel 0417 - 121 08.
vDL7: Birger Axelsson, SM7EKT, Andvagen 30,
352 42 Vaxjd, tel 0470 - 171 67.

Forste revisor: Carl Henrik Witt, SM0FXB,
Sturegatan 1, 114 35 Stockholm, tel 08 - 61 17 44.
Andre revisor: Curt Holm, SM50V, Ibsengatan
50, 161 59 Bromma, tel 08 - 37 88 02.
Revisorsuppl.: Kjell Karlerus, SM0ATN, Norrtullsgatan 55, 5 tr., 113 45 Stockholm, tel 0833 22 14.
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KALLELSETILL SSA
ARSMOTE 1980
Foreningen Sveriges Sandareamatdrer
kallar harmed till ordinarie Srsmote sondagen
den 20 april 1980 i Hagalundssalen i Soina
konferenscentrum vid Soina torg. Samling kl
09.30. Arsmotesforhandlingama borjar kl
10.00.
Dagordning for cirsmotet, motioner med
styrelsens yttranden, styrelseforslag och
verksamhetsberattelse for 1979 Sterfinns i
detta nummer av QTC och bokslut for 1979
samt budget for 1980 kommer att 3terfinnas i
QTC nr 4.
Alla som avser delta vid cirsmotet i Soina
uppmanas att medfora gallande medlemskort for 1980. Medtag lampligen aven QTC nr
3 och 4, 1980.
Fullmakt for annan medlem skall for kontroll postas senast mSndagen den 14 april
1980 till SSA kansli, Ostmarksgatan 43, 123
42 FARSTA eller avlamnas p§ SSA kansli se
nast tisdagen den 15 april 1980.

0)

Sektionsledare (SL)
Sekr.: Stig Johansson, SM0CWC, Granstigen
4, 2tr., 137 00 Vasterhaninge, tel 0750 - 215 52.
V. sekr.: SM0HDP.
Kassaforv.: Marint Hoglund,‘SM5LN, Spannvagen42, nb., 161 43 Bromma, tel 08 - 25 38 99.
V. kassaforv.: Vakant.
Utrikessekr.: Gunnar Eriksson, SM4GL, Box 21,
791 21 Falun, tel arb 023 - 114 89, 023 - 176 31
bost.
Tekniksekr.: Eskil Eriksson, SM4AWC, Storgatan 1,710 41 Fellingsbro, tel 0589 - 206 36.
V. tekn.sekr.: SM0DOJ.
Trafiksekr.: Lars Olsson, SM3AVQ, Furumovagen 21 K, 803 58 Gavle, tel 026 - 11 84 24.
V. trafiksekr.: Vakant.
Ungdoms- och utbildningssekr.: Eric Carlsson,
SM7JP, Kinnagatan 23, 575 00 Eksjo, tel 0381 112 77.
V. ungdoms- o. utb.sekr.: SM7ANL
QTC-redaktor: SM3WB
V. QTC-redaktor: SM5AGM

HAM ANNONSER, PRENUMERATION
SSA:s kansli
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA
Postgiro 2 73 88-8 resp. 5 22 77-1
Telefon 08 - 64 40 06

■ ■

Styrelseledamoter
Ordf.: Einar Braune, SM0OX, Fenixvagen 11,
182 46 Enebyberg, tel 08 - 768 31 22.
V. ordf.: Lennart Arndtsson, SM5DJF, Envageri
6 C, 752 52 Uppsala, tel 018 - 32 04 16.

Sven Granberg, SM3WB
Kungsbacksvagen 29
802 28 GAVLE
Tel. 026 - 18 49 13

Undantagsvis kan fullmakter avlamnas lordagen den 19 april 1980 till Srsmotesfunktionarerna i Soina. Fullmakter som inlamnas
motesdagen i Soina kan endast behandlas i
andra hand i mSn av tid och vi kan inte
garantera att dessa fullmakter hinner kontrolleras fore Srsmdtesforhandlingarnas borjan kl
10.00. Eventuella fullmakter motesdagen
mSste avlamnas fore kl 09.00. Mellan kl 09.00
och 10.00 motesdagen mdste ges foretrade
for kontroll av medlemskap for motesdeltagare utan medhavda fullmakter. Posta darfor eventuella fullmakter senast mSndagen
den 14 april 1980.
Anmalan till deltagande i Srsfesten p3 lordagskvallen liksom till mSItider under lordagen och sondagen samt bokning av hotellrum sker enligt anvisningar i QTC och SSAbulletinen.
Styrelsen

★★★★★★★★★

SSA:s arsmote 1980
Arsmotet ar forlagt till Soina konferens
centrum den 19 och 20 april i Hagalunds
salen, Soina torg med borjan kl. 10.00 p3
sondag.
Firmautstallningar
ar
forlagda
till
Skytteholmssalen, Soina Torg.
Supdn p3 lordagskvallen blir i hotell
Flamingos festvSning 2 tr. For underhSIInings- och dansmusik svarar Bo Ganebo.
Priser: Enkelrum
Dubbelrum
Lunch
Sup6

95:60: — pr person
40:- inkl.
125:— inkl.

Anmalan om rum, lunch och sup6 sker till:
SM5BBC Ulf Swaldn, 17 PSIsbodagrand,
124 48 Bandhagen, tfn 08 - 99 84 95. An
malan mSste goras senast torsdag den 10 ap
ril.
Mer om Srsmotesevenemangen i QTC nr4.
Hjartligt valkomna till SSA.s Srsmote halsar
DL0 SM5BBC och arranaorerna.
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DAGORDNING

Verksamhetsberattelse SSA 1979

1. Motet oppnas.
2. Vai av ordforande for motet.
3. Vai av sekreterare for motet.
4. Vai av tva personer att jamte ordforande justera motesprotokollet. Justeringsmannen skall tillika tjanstgora som rostraknare under motet.
5. Tillkannagivande av vid motet uppgjord
rostlangd.
6. Frcigan om motet ar stadgeenligt utlyst.
7. FrSgan om dagordningens godkannande.
8. Framlaggande av styrelse- och kassaberattelse. I styrelseberattelsen skall aven
lamnas en redogdrelse for resultatet av forra
Srets motioner.
9. Framlaggande av revisionsberattelse.
10. FrSgan om styrelsens ansvarsfrihet for
det gSngna arbetsSret.
11. Faststalla det tillkannagivna valresulta
tet for styrelseledamoter samt revisorer med
suppieant.
12. Vai av ledamoter till styrelsevalberedningen for nasta cirsmotes val av styrelseledamoter samt revisorer med suppieant.
13. Val av tv£ postrostraknare jamte en
suppieant for postrostningar fram till nasta
Srsmote.
14. Behandling av inkomna motioner. Styrelsen skall avge yttrande till inkomna motio
ner.
14:1 Motion nr 1 med forslag till stadgeandring s3 att utlandssvensk medlem kan fci
rosta p3 DL.
14:2 Motion nr 2 med forslag att tillsatta en
arbetsgrupp med uppgift att granska dagens
bulletinservice.
14:3. Motion nr 3 med forslag att amatorradiotillstcindet skall kompletteras med fotolegimitation.
14:4 Motion nr 4 med forslag att amatdrcertifikatens provstandard hojs.
14:5. Motion nr 5 med forslag till andring i
Televerkets bestammelser.
14:6. Motion nr 6 med forslag att infora en
SMYL-spalt i QTC.
14:7. Motion nr 7 med krav p3 kontroll av
telegrafikunnighet hos A-amatdrer.
14:8. Motion nr 8 med forslag om slopande av Televerkets flervalsfrSgor i teknikprovet.
14:9. Motion nr 9 med forslag till effektbegransning till 200 W for A-amatorer.
14:10. Motion nr 10 med forslag till en sarskild A) sambandssektion och B) sektionsledare inom SSA.
14:11. Motion nr 11 med forslag om uppdelande av VHF-managerfunktionen.
15. Behandling av styrelseforslag. Styrelsen har inte anmalt n^got forslag till behand
ling under denna punkt p£ dagordningen.
16. Behandling och faststallande av bud
get for innevarande cir.
17. Faststallande av medlemsavgifter for
1981.
18. Beslut om plats for nasta Srsmote.
19. Synpunkter p3 verksamheten for inne
varande Sr.
20. Motet avslutas.

Ordinarie och vice ledamoter i foreningens
styrelse har under aret varit:
Ordforande
SM0OX Einar Braune
SM5CJF
Lennart
Vice ordforande
Arndtsson
Sekreterare
SM0CWC Stig Jo
hansson
SM0HDP Bo Lind
Vice sekreterare
berg
Kassaforvaltare
SM5LN Martin Hoglund
Vice kassafor
Vakant
valtare
Utrikessekreterare
Gunnar
SM4GL
Eriksson
Vice
utrikessekre
Rune
SM0COP
terare
Wande
Vakant fr o m juni
1979
Tekniksekreterare
Eskil
SM4AWC
Eriksson
SM0DOJ
Rolf
Vice
tekniksekre
Svensson
terare
Trafiksekreterare
SM3AVQ Lars Olsson
Vice
trafiksekre
Vakant
terare
Ungdoms och utSM7JP Eric B Carlsbildningssekreterare
son
Vice ungdoms och
SM7ANL
Reidar
utbildningssekre
Haddemo
terare
DL0
SM5BBC Ulf Swalen
Vice DL0
SM0HWL Per-Axel
Bengtsson
DL1
SM1CXE
Roland
Engberg
ViceDLl
SM1CCW Jan Hallden
DL2
SM2FGO
Bjarne
Knuts
ViceDL2
Staffan
SM2DQS
Meijer
DL.3
SM3CWE
Owe
Persson
ViceDL3
SM3CER
Jan-Eric
Rehn
DL4
SM4GYS Erik Persson
ViceDL4
SM4FVD
Lasse
Karlsson
Vakant fr o m nov
1979
DL5
SM5DSE Kent Lars
son
SM5CLK
Ingemar
Vice DL5
Lofkvist
DL6
SM6CPO
Ingemar
Jonsson
Vice DL6
SM6EDH Carl-Gus
taf Castmo
SM7BNL Bengt FroDL7
lander
SM7EKT
Birger
Vice DL7
Axelsson

SM3WB Sven Granberg har tjanstgjort
som QTC-redaktor och SM5AGM Folke Rasvall som vice QTC-redaktor.
Foreningens revisorer har under aret varit
SM0FXB Carl Henrik Witt som forste revi
sor, SM50V Curt Holm som andre revisor
och SM0ATN Kjell Karlerus som revisorsuppleant.
Som styrelsevalberedning har under aret
tjanstgjort SM4COK Bjorn Israelsson (sammankallande), SM4CWV Gunnar Ahl och
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SM0BDS Lars Forsberg med SM4IM Enar
Jansson och SM5ASE Ivan Geidnert som
suppleanter.
Till postrostraknare infor 1980 ars val valdes vid arsmotet 1979 SM0BSO Kurt Rosen
thal och SM0IGU Gunter Hass med SM5TC
Arne Karlerus som suppieant samt utsags
SM5LN Martin Hoglund i egenskap av
kanslichef till sammankallande, ej som postrostraknare.
Styrelsevalberedningens och DL-valberedningarnas forslag till kandidater var publicerade i novembernumret av QTC 1979 enligt
stadgarna. Medlemmarna hade tom den 10
december mojligheter att inkomma med egna forslag till kandidater. Nagra "ovriga forslag'' inkom inte detta ar. Det ar forsta gangen detta intraffat sedan postrostningen
tradde i kraft 1973.
I samband med behandlingen av motion nr
1 till arsmotet 1978 tillstyrkte arsmotet styrel
sens och SM6AEN:s forslag att om inga alls
motkandidater till valberedningarnas forslag
fdrekommer kan styrelsen besluta att installa
postrostningsvalet och foresla arsmotet att
faststalla valberedningarnas forslag.
Betraffande datum pa olika stallen i SSA
stadgar for postrostningsproceduren och for
motioner till arsmotet fann styrelsen vid
styrelsesammantradet
1979-06-08-09
nod
vandigt besluta om korrigeringar i stadgarna
som en konsekvens av den redan under 1978
beslutade tidigarelaggningen av QTC:s ut
givning. Beklagligtvis hade ingen tidigare
uppmarksammat denna situation forran
SM0CWC korrekturlaste 1979 ars stadgar infor den omedelbart forestaende utgivningen i
samband med namnda styrelsesammantrade. Den tidigarelagda leveransplanen for
QTC hade redan tratt i funktion och var fastlagd for resten av aret. Enligt SM3WB som
var narvarande pa namnda styrelsesamman
trade skulle det sannolikt asamka foreningen
betydande kostnader att bryta denna
leveransplan forutom att det skulle uppsta
stora problem for tryckeriet med en atergang. Med all sakerhet skulle det uppstatt
betydande forseningar med ett eller ett par
nummer eller i varsta fall blivit nodvandigt att
dra in ett eller ett par nummer under andra
halvaret forutom att en atergang sannolikt
skulle gjort SSA-medlemmarna besvikna.
Med hansyn till detta och till att alia medlemmar skulle kunna goras uppmarksamma
pa korrigeringarna eftersom de nytryckta
stadgarna skulle skickas ut till samtliga medlemmar beslutade styrelsen i foreningens anda om de nodvandiga korrigeringarna enligt
foljande att trada ikraft med omedelbar verkan: i § 9:b om motionstid andras 31/1 till
31/12, i § 15 om DL-valberedningarnas
namnfdrslag till kandidat for DL andras 30/9
till 15/9, i § 16:2 om kandidatforslag fr£n
medlemmarna andras 31/12 till 10/12 och i §
16:4 om den kompletta vallistan fran
styrelsevalberedningen andras 10/1 till
20/12. SM0OX och SM0CWC hade ocksa
upptackt att det i § 12 om kallelse till styrelsesammantrade saknades en mening: ''Till
kallelsen skall bifogas foredragningslista".
Detta tillampades redan som praxis sedan
langt tillbaka och berorde ju enbart styrelsen
som ansag att den matte ha ratt att besluta
om denna korrigering av stadgarna infor nytryckningen, varfor styrelsen aven beslutade
om denna korrigering.
Styrelsen har under 1979 haft 5 styrelsesammantraden, 4 tvadagars (fredag kvall och
lordag) och ett endags i samband med arsmotet, varvid forts 33 st A4-sidor protokoll.
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Styrelsen har under 1979 fortsatt det omfattande arbetet med att fullfolja Srsmotets
beslut om forandrad organisationsform. Hit
tills har styrelsen enbart positiva erfarenheter
av den nya organisationsformen.
Styrelsens verkstallande utskott (VU) har
bestStt av ordforanden SM0OX, sekreteraren SM0CWC, kassaforvaltaren SM5LN
samt DL0 SM5BBC som utsedd represen
tant for DL. VU har under ciret haft 14
sammantraden varvid forts 44 A4-sidor
protokoll.
Medlemsantalet har under verksamhets3ret okat med 6,33 % fr^n 5337 till 5675.
Medlemsavgiften for 1979 har varit 125 kro
nor. Under 1979 beslutades att medlemsav
giften for 1980 skall vara 135 kronor.
Trots den fortsatt accelerande kostnadsdkningen i landet Sci har foreningens ekonomi fcitt en tillfredsstallande utveckling, bl a
tack vare den fortsatt goda medlemstillstromningen. Dessutom har SSA under ciret
f3tt del av ett arv efter ex SM5UU Hugo Gruen efter hans makas dod.
QTC har utkommit med 12 nummer varav
nr 7 och 8 var sammanslagna till dubbelnummer. Exklusive omslagssidorna okade QTC
under 1979 med 4 sidor fr£n 472 till 476.
SM3WB, SM5AGM, spaltredaktorerna och
alia dvriga QTC-medarbetare har alia del i
QTC:s informationsutbud som varit av god
kvalitet och styrelsen tackar alia dessa medverkande for en fortjanstfull insats. SM4GL
har under annu ett 3r svarat for kontakten
med QTC-annonsdrerna och som vanligt
uppnStt ett mycket gott ekonomiskt resultat
for foreningen, vilket styrelsen ar mycket
tacksam for. Samarbetet med Ljusdals Tryck
AB har liksom tidigare fungerat utmarkt.
SSA-bulletinen har under aret utkommit
med 43 bulletiner omfattande over 100 A4sidor med medlemsinformation. Vid cirsmotet i april overtog Stockholms Radioamatorer, SRA, under ledning av SM0HVL
Charlie 0 Biese och SM0HWL Per-Axel
"Acke" Bengtsson bulletinarbetet efter
Uddevalla Amatorradioklubb, UARK, under
SM6CPO:s ledning. Styrelsen framfor sitt
varma tack till de bSda klubbarna och namnda personer for deras insatser.
Ett gott samarbete med Televerket har
fortsatt aven 1979 och helt naturligt har
WARC-frcigor dominerat vid vSra kontakter.
Televerket har kontinuerligt informerat SSA
om sitt forberedelsearbete infor WARCkonferensen hosten 1979 och har berett SSA
mojligheter att avge synpunkter. Som separat redovisats i sSval QTC som SSA-bulle
tinen Sci har amatorradiotjansten vid WARCkonferensen havdat sig mycket bra i slagsmSlet om frekvenserna. Vi har f3tt behSlla de
gamla banden i stort sett oforandrade och
mojligheter har oppnats for Televerket att ge
oss nya band, 1,8 MHz (160 m), 10 MHz, 18
MHz och 24 MHz samt ett antal mikrovcigsband. Den nya konventionen trader i kraft
1982-01-01, men for de nya banden 18 och
24 MHz drojer det sannolikt ytterligare nagra
Sr innan annan trafik kunnat flytta for att ge
plats St amatorradiotrafik. IARU har stottat
oss och aven tillvaratagit vSra intressen pS
ett foredomligt satt vid konferensen. Tele
verket har under Sret tillmotesgStt onskemSlet att skilja pS radiosambands- och
JOTA-trafik m m genom att infora en ny anropssignalserie SK-ZA for radiosamband och
bibehSlla SK-XA-anropssignaler for JOTA m
m. Televerket utgav under sommaren en
efterlangtad ny upplaga av serie E:22,
Svensk Amatbrradioforteckning. Ett forslag
till ny serie B:90, Bestammelser for Amatorradioverksamheten, vantar vi daremot fortfarande pS att fS pS remiss.

SSA deltog i en ny form av branschmassa,
"MAT -79", i slutet av September. Massan
arrangerades av Sveriges Radiomastarefor-
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bund i samarbete med tidskriften Radio &
Television och Massbolagen AB i Sollentuna. Styrelsen kunde konstatera att massan
var valbesokt av vSra medlemmar och har
fStt uppfattningen att den har uppskattats
och ser darfor garna att den Sterkommer
med lagom intervaller. Styrelsen vill i detta
sammanhang passa pS att framfora ett varmt
tack till SM5AKP, SM0GLF, SM0HGH,
SM0HVL, SM0HWL, SM0IKR, SM0ITQ
och SM0KCH samt till DL0 SM5BBC under
vars ledning SSA:s monter med amatorradiostationen SK0SSA blev ett uppskattat
inslag.
Motionerna till Srsmotet 1979 har av styrel
sen behandlats enligt foljande: Motion nr 1
om uppdelning av VHF-funktionarsposten i
tre avsvarsomrSden. Arsmotet bifoll styrel
sens forslag och avslog motionen. Trafiksektionen har i samrSd med styrelsen beslutat
tillsatta en ny funktionarspost fr o m 1980-01 01, en mikrov^gsfunktionar. PS den nya posten har utsetts SM6GPV.
Motion nr 2 om sankt eller borttagen
Sldersgrans for amatorradiocertifikat. Arsmotet bifoll styrelsens forslag och avslog
motionen.
Motion nr 3 om utarbetande av riktlinjer
for radiosamband vid olika arrangemang.
Arsmotet bifoll styrelsens forslag och avslog
motionen. Arsmotet bifoll aven SM3CWE:s
tillaggsforslag, att SSA skall utarbeta riktlin
jer for vilken typ av arrangemang som SSA
anser det lampligt att understodja med radio
samband, t ex bilrally, orienteringstavlingar,
bingoutrop etc. Styrelsen avser redovisa ett
utarbetat forslag i borjan av 1980.
Motion nr 4 om hojning av effektgransen

for T-certifikat till 500 Watt. Arsmotet bifoll
styrelsens forslag och avslog motionen.
Motion nr 5 om internationellt agerande
for frekvenssegmentering vid tester. Arsmotet bifoll styrelsens forslag att lamna
motionen utan Stgard eftersom styrelsen re
dan har agerat och fortsatter att agera i
motionens anda. En motion med samma
innehcill antogs av Srsmotet 1977. SSA tog
dessutom upp samma frSga vid en IARU Re
gion 1-konferens 1975 som ledde till en
rekommendation till medlemslanderna att
frekvenssegmentera testerna. SSA tog Ster
upp frSgan vid IARU Region 1-konferensen i
Ungern 1978 dS medlemslanderna pSmindes
om innehSllet i rekommendationen.
Motion nr 6 om sankt krav pS kunnighet i
telegrafi pS 10-meterbandet. Arsmotet bifoll
styrelsens forslag och avslog motionen. Arsmotet bifoll ocksS tillaggsforslagen frSn
SM3CWE, att det uppdras St styrelsen att
forhandla med Televerket i frSgan efter
WARC 1979 dS vi vet resultatet av konferen
sen, och frSn SM0BSO, att det uppdras St
styrelsen att se over frSgan.
For mera detaljer om verksamheten 1979
hanvisas till sektionsledarnas, distriktsledarnas och funktionarernas verksamhetsberattelser som bifogas.
Styrelsen framfor harmed ocksS sitt varma
tack till alia funktionarer, lokala klubbar och
enskilda medlemmar, som genom vardefulla
insatser verkat for foreningens och amatorradiohobbyns framjande. Ett varmt tack riktas ocksS till SSA:s kanslipersonal for deras
fortjanstfulla arbete.
Syrelsen

Verksamhetsberattelser fran
distrikt och funktionarer
SM1
Antalet SM1 -signaler har okat till 61 st, vil
ket givetvis ocksa inneburit en okad aktivitet
pa de olika banden. Endast "aret runt
SM1 :or" ar da raknade.
Gotlands Radioamatorklubb ar den sam
manhallande lanken och meetings halls van
ligen mest i Visby, dock med ett par undan
tag, bl a ett mycket valordnat och valbesokt
field day i somras vid SMICJV's fritids QTH
i Grotlingbo och ett trevligt luciameeting hos
SM1CIO i Tingstade.
PS hostkanten borjade en teknikkurs i Vis
by som forhoppningsvis kommer att ge ett
nytillskott av SM1-signaler.
Distriktskanalen "SMI-ringen" ar oppen
pS sondagar kl. 1030 SNT pS ca 3715 kHz.
Dar traffas de aktiva SMkorna for att av
handla distriktsangelagenheter, men aven
for att gora PR for Gotland genom att dela ut
poang for det attraktiva diplomet "WGA
21".
SM1H0W avlostes under varen som ope
rator for SKISSA-bulletinen av SM1IRS i
Visby. Fyren SK1VHF far som tidigare sin
service av SM1DUW, och ons repeater,
SK1RGU, pS kanal R6 fSr regelbunden tillsyn
av SM1CJV m fl. Ett stort tack framfors har
med till resp funktionarer.
Undertecknad DL — tillika QSL-DC for
SM1 — och vice DL, SM1CCW, har under
Sret turats om att deltaga i de fiesta av SSA
styrelsesammantraden.
SM1CXE

SM0
1979, sista aret pa 70-talet, har praglats av
en hog aktivitet pa saval KV, VHF, UHF och
mSnga andra omraden.
Ett fatal klubbar har varit vanliga nog att
beratta om sina verksamheter. Stockholms
Radio Amatorer, SK0AR och Taby Sandare
Amatorer, SK0MT, har haft ett digert pro
gram dels genom regelbundna moten, kur
ser, studiebesok, foredrag, auktioner, field
days m m. SK0CJ i Jarfalla har haft valbe
sokta mSnadsmoten med demonstrationer
och foreningsprat. SK0NN i Brandbergen
har haft omfattande ungdomsverksamhet.
En ny klubb har bildats i Sollentuna.
SSA:s bulletinredaktion flyttades under
varen till SM0 och overtogs av SM0HVL
Carl O Biese och SM0HWL. Bulletinsand
ningarna har fungerat mycket bra. Ett stort
tack till operatorerna SM5ASE Ivan,
SM0CRT Christian, SM0DRV Lars och
SM5RK Mojje.
En elektronikutstallning "MAT 79", anord
nades i September i Sollentuna dar SSA del
tog. Stationer for KV, VHF och RTTY stall
des upp och SSA:s monter var livligt besokt
och uppskattad.
Tre distriktsmoten har hallits. Antalet del
tagare tyvarr ganska ISgt. Till sist ett innerligt
tack till alia som stallt upp och hjalpt till med
arbetet inom distriktet och med en forhoppning om att 80-talet skall innebara mycket
positivt for amatorradioverksamheten och
dess anda.
SM5BBC
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SM2
Aktiviteten inom distriktet pa de fiesta omraden bar under aret varit stigande. Pa samt
liga styrelsemoten inklusive arsmotet har di
striktet varit representerat. Distriktets var
och hostmote har haft gott deltagande.
Dessutom har en fieldday hallits traditionsen
ligt i Batskarsnas. Bildandet av distriktssty
relse ar foreslaget. Likasa finns onskemal om
aktiviteter inom radiopejlorientering, gemen
sam utbildningsplan for klubbarna, samord
ning av intressen inom hobbydatoromradet
och en vidareutveckling av "Polcirkeldiplo
met".
Klubbarna i distriktet har intensifierat CW
kursverksamheten. Vilket medfort minskad
trafik over repeatrarna och en okad CW akti
vitet.
Repeatrarna, sa nar som pa tre, fungerar u
a. Pitearepeatern SK2RME pa R0 har pa
grund av div bekymmer inte kommit igang
annu. VHF-fyren SK2VHF gar nagot orent
trots att den nyligen har varit pa genomgang.
Fyren uppe i Kiruna SK2VHG, ar under upp
byggnad och vantas komma igang snart.
Bulletinverksamheten har fungerat mycket
bra.
I Umea har annu en klubb startat, Umea
Sandare Amatorer (USA). God amatorradio
anda rader inom distriktet.
SM2FG0

med SM4AMJ som ledare. Denna repeater
ar relativt ny och har pa senare tiden bytt
QTH med betydligt storre tackningsomrade
an tidigare.
Alla distriktets repeatrar ar livligt frekventerade. Antalet incheckningar visar, att di
striktets bullentinsandningar over repeatrar
och i dvrigt ar mycket populara och ett tack
riktas till bulletinoperatdrerna, som skott
dessa funktioner utomordentligt.
Under 3ret har en tavlings pa 145 MHz va
rit anordnad mellan 4:e och 6:e distrikten.
Distriktet har hallit varmote i Degerfors
och hostmote i Orsa. QSL-distributionen har
som vanligt varit omfattande och fungerat
mycket bra tack vare QSL-managarn,
SM4BMX, som lagt ner ett hedervart arbete
pa denna verksamhet.
V. DL4, SM4FVD, har under aret avgatt
fran sin befattning och hans plats har varit
vakant fram till arsskiftet. Ett tack riktas till
Lasse for jobbet. Fran januari 1980 har
SM4IRX utsetts som v. DL fram till arsmotet
1980.
Eftersom detta verksamhetsar ar mitt fors
ta som DL, passar jag pa tillfallet att uttala ett
tack till distriktets klubbar och ovriga med
lemmar for ett fortraffligt samarbete under
1979.
SM4GYS

SM5
SM3
Gladjande for amatorverksamheten inom
distriktet har nagra nastan avsomnade radio
klubbar vaknat till liv igen efter manga ars
halvdvala. Ett exempel ar Gullangets Radio
Klubb i Ornskoldsvik som genom kommunen
har fatt nya klubblokaler i gamla AM stadio
nen hogt uppe pa "mon" med en utomor
dentliq antennanlaggning i den befintliga
masten. Innan 1980 gatt till anda, har klub
ben sakert 100 medlemmar. Aven radioklub
ben FAXE i Soderhamn har "fatt" en egen
stuga av kommunen for sina samman
komster. Manga CW kurser och teknikkurser
pagar inom distriktet och det ar darfor val
sorjt for atervaxten.
Nagra aktiviteter inom radioklubbarna bdr
namnas: Ett valbesokt SM3 mote holls i Har
nosand i varas, dar SM3AKW och SM4BIU
holl intressanta foredrag om manstuds och
meteorscatter. Klubb UK3 bildades under
motet och denna har till uppgift att driva fy
ren pa 432 MHz. SM i RPO (Ravjakt) genom
fordes fdredomligt av Gavle Kortvagsamato
rer. SM3:s hostmote holls i Soderhamn dar
gastande SM5DCO berattade om datorernas
fascinerande varld.
Aktiviteten pa KV, VHF och UHF ar som
alltid mycket hog, vilket bl a marks pa den
stora mangd QSL som SM3CLA sander ut
varje manad till QSL mottagarna.
En uppmaning till radioklubbarna: skriv,
ring eller ropa upp mig pa radion och beratta
hur verksamheten fungerar, vad ni sysslar
med mm.
Tack for 1979 och lycka till 1980.
SM3CWE

SM4
Aktiviteten inom distriktet ar god och an
talet amatorer har okat avsevart under aret.
Manga som skaffat sig T-licens forkovrar sig
for hogre licensklas och denna utveckling
ha Isas med tillf redsstallelse.
Ett flertal klubbar ar verksamma inom di
striktet och dessa har varierande aktiviteter,
delvis beroende pa lokaliteterna. Man har pa
Ifera hall haft kursverksamhet saval i teknik
som telegrafi. Bl a har klubben i Karlskoga
genomfort en telegrafikurs over SK4RKD
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Liksom foregaende ar har aktivitetsnivan
legat hogt inom femte distriktet. Klubbarnas
verksamhet har varit livlig med ett rikt utbud
av olika aktiviteter. Gladjande ar den sats
ning som gors pa aktiviteter for ungdom be
traffande nyrekrytering och vidareutbildning
av sandareamatorer, som finns inom skolans omrade, t ex FVA och sportlovsveckan.
Flera klubbar har CW och teknikkurser (Vas
teras, Motala, Fagersta, Uppsala) for blivan
de amatorer. Dessutom forekommer bygg
kurser av olika slag. Genom Vasteras Radio
klubbs forsorg har CW -dvningar gatt over
SK5RHQ och KV, som aven icke klubban
slutna radiointresserade inom och utom di
striktet har kunnat tillgodogora sig CW kun
skaper for olika certifikatklasser.
Ovriga aktiviteter som bedrivits bland di
striktets klubbar ar foredrag, demonstrate
ner, lokaltrafiknat, testkorande, RPO, data
kurser, etc. Verksamheten beskrivs i flera
klubbtidningar/blad, sasom i Linkoping, Ny
koping, Uppsala och Vasteras. Aven flera re
portage i tidningar och lokalradio har speglat
verksamheten vid flera klubbar och givit fin
PR at amatorradiohobbyn.
En viktig del i klubbarnas aktivitetspro
gram har varit organiserandet av radiosam
band vid idrottstavlingar och liknande evene
mang. Att doma av klubbarnas engagemang
och massmedias uppmarksamhet over insat
serna, tycks denna verksamhet uppskattas
mycket och blivit en val etablerad verk
samhetsgren. Flera av dessa evenemang har
kravt insatser av 20 — 40 amatorer.
Inom SM5 finns f n nio repeatrar pa 2 m
och fyra pa 70 cm, de fiesta med god rackvidd och funktion. Dessa utnyttjas flitigt.
Bulletinutsandningar har skett via SK5RHQ,
SK5RHE och SK4RKM. CW-ovningar har
sants via SK5RHQ. Aktiviteten pa KV- och
UK-banden har varit hog, vilket avspeglats i
den strida flod av QSL som via SM5CAK:s
skickliga och punktliga utsandning natt di
striktets alia horn.
Tva distriktsmoten har avhalligts under
aret, det ena i Vasteras i samband med
Bjornomotet, det andra i Eskilstuna. Distriktstraffen i samband med Bjornomotet
har nu blivit en fast etablerad programpunkt.
Motet i Eskilstuna blev tyvarr nagot fiaskoartat p g a bedrovligt lagt deltagareantal. Lik
som vid det forsta distriktsmotet efterlyser

man okat deltagande fran distriktets sydligare Ian, men aven de mer narbelagna orterna
kunde vara battre representerade! Ett stort
tack till VRK och ESA som statt som arrangorer vid resp moten.
Ett hjartligt tack alia SM5:or for ett gott ra
dioar 1979. Med WARC i ryggen kan vi sa
kert gora 1980 till ett lika gott, eller kanske
battre radioar.
SM5DSE

SM6
Verksamheten har aven under ar 1979 varit
livlig inom SM6. Framforallt bdr namnas "ut
maningen", en tavling mellan SM4 och SM6
som SK4IL tog initiativet till. Varomgangen
vanns overtygande av SM4 men sexorna
kom igen och tog hem hostomgangen med
annu storre marginal.
Under aret har ett distriktsmote hallits in
om SM6 i Goteborg under vardskap av foreningen Goteborgs Sandareamatorer.
Skovde Amatorradioklubb har i samarbete
med Skaraborgs Radioamatdrer startat en
telegrafikurs via SK6RKJ.
For QSL-sorterandet har under 1979
SM6DUA svarat och har som sina foretrada
re lyckats losa sin uppgift pa ett utomordent
ligt fin satt.
SM6CPO

SM7
Verksamheten inom sjunde distriktet har
under det gangna aret kannetecknats av stor
ojamnhet. Flera klubbar har en intensiv verk
samhet med kurser i alia tankbara amnen for
alia grupper av medlemmar, veckomoten,
byggmoten osv. En del har fina klubblokaler
subventionerade av kommunen med stationer
och beamar pa hoga master, medan andra
kampar med dalig ekonomi och laga besoks
siffror vid mdtena. Dessa har inga lokaler att
halla till i heller.
Det borde skapas forutsattningar for en
jamnare klubbverksamhet genom tilldelning
av statsmedel mm. Likasa borde kommuner
na stotta upp verksamheten och jamstalla ra
dioklubbarna med ovriga fritidsorganisatio
ner. Flera klubbar har slagit sig samman med
FRO-avdelningarna for att fa tillgang till loka
ler, materiel och instruktorer. Aktiviteten be
ror i hog grad pa de eldsjalar som orkar stalla
upp vecka efter vecka med nya program och
nya tag. Utvecklingen pa repeatersidan gar
stadigt framat med nya losningar pa antennproblem och logik. Lokala grupper tor sam
band vid ev. katastrofer har bildats pa ett par
platser. Telegrafitraningen over repeatrarna
ar intesiv.
De storre klubbarna halier sig ofta med eg
na klubbtidningar ur vilka man kan hamta
mycket intressant. Beklagligt nog har inte
nagot distriktsmote hallits under aret beroen
de pa bl a lokalproblem pa den ort som ut
setts att arrangera.
DL har besokt ett antal klubbar pa deras
manadsmoten, men manga aterstar annu att
besoka.
Till sist ett tack till alia aktiva inom distrik
tet som hjalpt till att fora verksamheten fram
at med hopp om nya tag under det ar som
kommer.
SM7BNL

Utrikessektionen
Arets verksamhet har till stdrsta delen
upptagits av arbetet infor the World Admini
strative Radio Conference (WARC). Hithorabde frSgor har vid ett flertal sammantraden diskuterats med representanter for Televerket och SSAs installning och onskemal
har ront forstSelse i s3 gott som samtliga fr3-
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gor. Resultatet av konferensen har redovisats i en sarskild rapport i QTC.
Foreningen har under Sret haft besok av
John F Lindholm, W1XX, kommunikationsfunktionar hos den amerikanska amatdrradioforeningen ARRL, varvid en mangd fragor av gemensamt intresse diskuterades.
W1XX uttryckte sin uppskattning av att ha
fcitt tillfalle att besoka SSA och att samtalen
gett honom battre forestAelse for v3r installning i amatorradiofragor.
Darutover har ett antal arenden brevledes
behandlats med foreningar inom NRAU, IARU och Region I.
SM4GL

Tekniksektionen
Det rader enighet om behovet av fasta be
stammelser for immunitet hemelektronisk ut
rustning. Dessa fragor har under aret disku
terats i olika sammanhang. SSA har i en skri
velse bett Konsumentverket ta initiativet till
ett normarbete.
Fem av den 17 avstorningsladorna ar klara
och distribuerade. De dvriga beraknas fardig
stallas och fordelas till distrikten under varen
1980.
Ett arbete i syfte att forbattra villkoren for
antennuppsattning har paborjats. Som ett
led i detta kommer en enkat att goras bland
medlemmarna for kartlaggning av antennfor
hallanden, storningsproblem etc. Ett stan
dardavtal ar under framtagning och kontak
ter har tagits med en del allrnannyttiga bo
stadsforetag.
SM4AWC

Trafiksektionen
Trafiksektionens andra verksamhetsar ar
sa till anda. Som for de fiesta sektioner har
storsta intresset riktats mot WARC 79, och
med spanning har rapporterna mottagits ef
terhand konferensen fortlupit. Nu nar den ar
slutford, kan vi konstatera, att resultatet av
konferensen blev mycket positivt sett ur san
dareamatorernas synvinkel. Som vi hoppats,
men kanske inte trott sa mycket pa, fick vi
nya frekvensband pa bade kortvag och hogre
frekvenser. Nagra minskningar i befintliga
frekvensband har ej skett. Inom trafiksektio
nen ser vi darfor fram emot de tidpunkter da
de nya banden kan borja anvandas. For att
tillmotesga motion nr 1 ti'l arsmotet 1979 om
uppdelning av VHF funktionen har SM6GPV
tratt in som funktionar for de allra hogsta fre
kvensbanden.
Under aret har televerket tillmotesgatt var
begaran om specialsignaler ur SK ZA serien
att anvandas da vi utfor sambandstjanst vid
tavlingar eller liknande. Forhoppningsvis
kommer detta att stimulera till okad aktivitet
bland klubbarna. Pa sa satt kommer var hob
by att fa god PR, vilket formodligen ocksa
underlattar for oss att erhalla kommunala
och statliga bidrag.
I ovrigt vad galler verksamheten inom sek
tionen hanvisas till nedanstaende verksam
hetsberattelser fran sektionens olika funktio
narer.
SM3AVQ

SSA Bulletinen
I samband med SSA:s arsmote 1979 over
tog Stockholms Radioamatorer, SRA, bulle
tinredaktionen av Uddevalla Amatorradio
klubb. Sammanlagt har 43 bulletiner sants
under verksamhetsaret, 16 st sammanstallda
i Uddevalla och 27 st iSundbyberg. Antalet
bulletinstationer har under aret varierat.
SK4SSA pa kortvagen kl 14.00 fran Hagfors
har upphort pa grund av att operator sak
nats, och SK4SSA pa 144,250 MHz SSB kl.
09.00 fran Hagfors har drabbats av san
dningsforbud pa grund avTVI. SK5SSA-bul
QTC 3:1980

letinen pa kanal R4 fran Sodertalje gjorde ett
kort gastspel i Trosa for att under hosten flyt
ta over till repeatern SK5RKM pa kanal R9
med operator i Sodertalje SK4SSA bulleti
nen via repeatern SK4RGN pa kanal R2 san
des tidigare i ar fran Kumla, men sands for
narvarande fran Orebro. Vid arsskiftet var 6
bulletinstationer i gang pa kortvagen, 5 pa
SSB och en pa RTTY, och pa 2 meter 17 st
stationer, varav en, SK0SSA i Bromma, pa
SSB. Antalet incheckningar sammanlagt per
sandningsdag har under aret okat till cirka
800, men antalet lyssnare torde vara det
dubbla. Vissa sondagar har dock bulletin
verksamheten haft konkurrens av skidakaren
Ingemar Stenmark, vilket gett tydligt utslag
och fororsakat ett markant minskat antal in
checkningar. Den fullstandigaste rapporzen
over bulletinsandningarna svarar SK3SSA i
Bolinas for med SM3CFV
Janne
som
operator. Ur hans rapport bor namnas att
bland andra OH0NC
Sam i Mariehamn
checkat in 164 ganger av 203 mojliga sedan
75;05;04, vilket utgor81 procent.
SM0HVL

RPO/Ravjakt
Ett tomrum uppstod da SM5EOS Kent p g
a studier mm forra aret drog sig tillbaka som
SSAs RPO ledare. Kent arbetade speciellt
med att sprida kunskap om RPO i vast och
sydsverige. Han startade ocksa informa
tionsbladet "Ravinfo". Det farms saledes en
hel del att ta over for naste RPO ledare. Na
gon sadan kunde dock inte skakas fram, ut
an SR J, OSA och VRK har delat pa uppgif
terna under 1979.
SM4CWV och GGR, Gunnar och Lasse
har fortjanstfullt skrivit och distribuerat ett
antal "Ravinfo", som bidragit till information
om och sainordning av klubbarnas jaktpro
gram. Motsvarande infromation skulle ocksa
ha gatt ut i QTC,men av olika skal har det
under aret varit glest i ravjaktsspalten.
Nationella jakter har avgjorts i Vasteras,
Stockholm och Gavle. Serietavlingar i storre
omfattning har som vanligt bedrivits av LRA,
SRJ SORJ, OSA och VRK. Antalet aktiva
jagare i dessa klubbar uppgar till over 150
stycken.
Efter litet patryckning atog sig Gavle Kort
vagsamatorer att arrangera arets SM (ffg).
Efter en val genomford nationell jakt, var for
vantningarna stora infor kraftprovet. Det vi
sade sig att det mesta var pa arrangorernas
sida t o m vadret. Nar sa deltagarna efter de
fina tavlingarna stalldes infor ett sallan ska
dat prisbord, ville lovorden inte racka till. Ett
valfortjant om dock nagot sent tack till
SM3CLA Karl Olov och hans medarbetare.
Resultatet har utforligt redovisats i QTC nr
10.
Nordiska Masterskapen arrangerades av
Oslogruppen av NRRL. Det blev hemmavinst
genom LA5CH Nic Holter, men de svenske,
Christer Eriksson, Calle Walde och Peter
Ljungstrom klarade lagsegern genom att be
lagga 2 4 plats.
Aven nasta ar kommer RPO ledarsysslan
att fordelas pa i stort satt samma hander som
i ar. Vi som delat pa jobbet tackar alia ravja
gare och funktionarer for ett intensivt och ro
ligt ar.
SM5JCQ

Tester
Forst vill jag avtacka SM0GMG/Lars, for
de fina insatser han gjort for Testspalten.
Eftersom jag nar detta skrivs suttit pa pos
ten som SSA's Testledare endast en dryg
manad, kan det vara lite kinkigt att gora en
sadan har berattelse. Jag inriktar mig helt pa
egna erfarenheter.

NRAU testen blev som vanligt en succe,
och stor aktivitet kunde noteras. Tyvarr tog
OH-land hem segern annu en gang, men
mycket goda SM-resultat har kunnat avia
sas.
En av de popularaste testerna i SSA's regi
tycks alltjamt vara portabel testen. Dess ba
da delar (maj och augusti) har samlat ett
stort antal deltagare.
SAC testen har bemotts positivt som tidi
gare, och nagra SM stationer har verkligen
forsdkt lagga manken till for att ge Finland en
lektion. Detta ar mycket positivt!
Kortvagsmasterskapet har blivit en succe,
och kommer darfor att aterkomma inom ra
men for SSA's Test verksamhet.
For det tunga redaktorsarbetet tackas
SM6CTQ Kjell, som skott detta pa ett be
romvart satt.
SM0GMZ

Nattrafik
Under aret har ett antal nat, saval spora
diska som regelbundna etablerats pa 2m som
lokalnat antingen via repeater eller pa sim
plexkanal.
Till skillnad fran ringproceduren styrs na
ten av en natkontrollstation. Natkontrollen
kan anvanda antingen egen anropssignal, vil
ket ar ett nytt monster, eller det tidigare
brukliga med en speceill anropssignal
klubbsignal
SK signal.
Naten staller vissa krav pa deltagarna, att
lyssna och vara med i trafiken och folja nat
kontrollens anvisningar. Darutover medfor
ocksa nattrafiken en storre laganda
kom
pisanda for dem som ar villiga att folja natets
rutiner. Sa har alltsa skett pa bade diplom
SVERIGE mobilnaten pa 80 och 40 m som pa
Svenska Amatorradionatet/SARNET CW
och SSB nat likaledes pa 80 och 40m. SAR
NET ingar numera som den svenska trafikdi
visionen i SCANTRAF
Scandinavian
Traffic System
eller amatorradions interna
nordiska sambandstjanst
samtidigt som
man ar anknutet till Sandaramatorernas
Sambandskar/SSK som dvningsnat for dag
ligtraning hemmavid
Lokalnaten pa 2 m
har ocksa visat sin betydelse som en regel
bunden informationskalla for amatorerna i
tackningsomradet. Ett antal dylika nat ar
kanda i Mellansverige. Nattrafiken fortsatter
att utvecklas, forhoppningsvis till amatorra
dions fromma.
SM5TK

WASM 1
Det hela gar sin gilla gang och ansok
ningarna droppar in i ojamn takt. I ar har jag
fatt totalt 85 stycken fran 26 olika lander.
Som vanligt ar USSR i topp betraffande an
talet och har fatt hela 58% av diplomen. For
nagra ar sedan hande det ofta att man anvande alderstigna regler och glomde bort bade
SM0 och diplomavgiften, men det har batt
rat sig betydligt och ar knappast nagot pro
blem langre. Jag skickar regler till alia som
fragar, och ibland passar jag pa att bifoga ett
blad i min egen korrespondens och det har
gett resultat. Jag tanker foresla att reglerna
far folja med QSL sandningarna igen under
ett par manaders tid. Den extra kostnaden
for detta blir obetydlig och alltid ar det nagon
som nappar.
SM0CCE

WASM II
Under aret passerades 1000 talet utdelade
WASM II. Inalles 1057 har hitintills utdelats.
76 olika lander ar representerade. WASM II
ar ju ganska svarerdvrat, inte minst nar det
galler att fa fram alia QSL korten. En mangd
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forf rSgningar om hjalp att skaffa fram QSL
och att lamna upplysningar om aktiva statio
ner i dom olika lanen har besvarats.
SM6ID

Diplom
Under Sret som gStt har c:a 100 arenden
handlagts. Darav har 24 st. WAC, 15 st.
A350, 10 dvriga diplomansokningar expedie
rats. I dvrigt diverse skrivelser med svar pa
forfragningar och till forsumliga diplommanagers.
Ett tack till alia diplomjagande manniskor
jag haft att gora med och lyckonskan till
SM5DQC Osten som nu staller upp for vSr
forening.
SM5BNX

VHF
Forberedelsearbetet for WARC 1979 har
fortsatt och stora anstrangningar gjordes for
att fa tilldelning inom 50 MHz bandet samt
nya band over 30 GHz. Efter avslutad konfe
rens kan vi konstatera att resultatet for VHF,
UHF, SHF och EHF blev mer positivt an van
tat med en rad nya band inom EHF omradet
30 300 GHz. Till de negativa sidorna kan
raknas nedskuret 1,3 GHz band och utebli
ven tilldelning pa 50 MHz.
Arbetet for inforande av en gemensam
varldsomfattande locator har fortsatt med
okande intresse fran en rad europeiska Ian
der och med manga forslag till nytt system.
Aven i USA har fragan uppmarksammats
och redaktoren for QST:s VHF spalt har
aven bidragit med ett eget forslag.
Solflackscykeln ar nu nara sitt maximum
och for forsta gangen sedan 1958 har 50
MHz bandet oppnat mellan Europa och USA
med flera crossbands QSO:n 50 28 som re
sultat. En tropooppning av mera ovanligt
slag intraffade 25 27 oktober med fina sig
naler aven pa 432 MHz mellan SM7 och
SM2. Aurorasasongen har varit god medan
daremot sporadiskt E sasongen snarast legat
under normalt.
Under aret har en ny fyr projekterats for
utforskning av eventuell aurora E pa 144
MHz med placering vid Esrange basen utan
for Kiruna. Fyren kommer att rikta sin an
tennlob soderut och kommer sannolikt igang
under 1980.
Pa grund av den okande aktiviteten pa
hogre frekvenser har fran och med arsskiftet
en sarskild mikrovagsfunktionar tillsatts,
SM6GPV. Testerna inom mikrovagsomradet
hanhas liksom tidigare av SM0DRV.
SM5AGM

AM SAT
OSCAR 8 har fungerat i stort sett klander
fritt under det gangna aret, medan vissa pro
blem har forelegat med OSCAR 7. Det ar bl a
kommandodelen som brakar, och det har va
rit svart att fa transpondrarna att arbeta i ratt
mode. Kodminnet tycks vara ur funktion och
likasa fallerar telemetrien. Varvdata for
OSCAR 7 har varit stabila vilket har medfort
att de tidsuppgifter som meddelats i QTC
stamt ganska bra, medan det for OSCAR 8
varit omojligt att fa tillforlitliga uppgifter vil
ket val har markts i QTC! Som trost kan nam
nas att det aven i utlandska tidskrifter fore
kommit felaktig information. Vi far hoppas
att det battrar sig under 1980.
De ryska RS:arna tycks ha slutat fungera.
Sonderingar for bildande av en svensk
AMSAT-grupp har gjorts men ingen har
kommit till stand annu, kanske delvis beroen
de pa min under aret nagot ambulerande tillvaro.
I dvrigt har aret praglats av forberedelserna for PHASE 3 dar de olika enheterna for
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den forsta i serien konstruerats och testats.
Uppskjutningen, som skall ske med en raket
av typ Ariane, ar planerad till slutet av maj
1980. Tyvarr meddelas just nu att den forsta
provuppskjutningen (15 december) har mast
avbrytas, sS det ar tankbart att detta kommer
att pSverka plarterna for PHASE 3.
Slutligen ett tack till alia som hort av sig
med information av olika slag. Jag hoppas
att ni hor av er aven under kommande ar.
SM5CJF

Ungdoms och utbildnings
sektionen
Bidrags och kontaktfrSgor:
Uppvaktningar har under aret gjorts hos
foljande myndigheter:
Utbildningsdepartementet, Statens Ung
domsrSd, Statens laroboksnamnd, riksdags
mannen M Odelsparr, Gunnar Bjork och Olle
Aulen. Kontakt har tagits med SIDA och div
andra myndigheter.
Statens UngdomsrSd forklarar att radioscouterna inte far inraknas i SSA (for erh. av
bidrag) eftersom inte alia radioscoutklubbar
ar medlemmar i SSA.
Margit Odelsparrs motion i riksdagen och
Gunnar Bjorks utredning resulterade i att
SSA och flera radioorganisationer foreslogs
bli bidragsberattigade.
Utbildning:.
En intensiv utbildningsverksamhet pagSr i
klubbarna. Sarskilt vill jag namna VRK och
NSRA. Alltid nya friska grepp och nya ideer.
Tack for fint jobb och god fortsattning.
Arbetet med "Handledning for sandare
amatorer" pagar. SM5AHK jobbar med den.
Ett bildband om amatorsandning utlanas fran
kansliet.
Handikappverksamheten:
Betraffande handikappverksamheten har
styrelsen anledning rikta ett varmt tack til
SM4HSD/Arne,
SM7COS
Erland,
SM7ANL/Reidar och Stefan for deras
oegennyttiga arbete med taltidningen m m.
Se sarskild redogorelse.
SM7JP

QTC — taltidningsupplagan

Liksom tidigare Sr har QTC:s taltidningsupplaga ordnats genom Nordvastra SkSnes
Radioamatorer, dar gruppen bestStt av
SM4HSD som inlasare, SM7COS reservdito,
SM7ANL och Stefan kopiering, distribution,
arkiv mm. Bestallningar av taltidningsuppla
gan skall som vanligt ske hos SSA:s kansli.
Antalet prenumeranter ar nu 61 st. Under
aret har ganska manga tidigare prenumeran
ter strukits, dS de inte betalat medlemsskap i
SSA, vilket som bekant ar en forutsattning
for att fa QTC.
Upplagan omfattar under aret 33 timmars
text, vilket alltsS innebar att varje nummer av
QTC finns pS tre timmars taltidning. Tidningen utkommer samtidigt som den tryckta
upplagan, oftast nSgon dag fore!
Som vanligt har SM7COS aven 1979 redigerat och gett ut "QSP", som i ar utkommit
med nio nummer, de fiesta pa tre timmar var
dera. Antalet prenumeranter ar nu 29 st pS
denna taltidning.
Aven i Sr har vi kopierat ett stort antal kassetter med telegrafi och/eller radioteknik for
handikappade som vill ha hjalp med sitt certifikat. VSra radioteknikkassetter bestSr av
svar pS ett hundratal vanliga frSgor inom ra
diotekniken. Svaren lamnas i kSserande stil,
och forutsatter nSgon grundkunskap i amnet
Kassetterna har blivit ganska omtyckta av
framfor allt synskadade, men kan med be
hSIlning ocksS anvandas av andra handikap
pade.
Det finns nu en ISng rad kassetter och an
nan lamplig hjalp for handikappade som ar
intresserade av amatorradio. Vi har en sar
skilt kasett som redovisar alia dessa hjalpmedel. Den kan bestalias via NSRA, Box 8073,
250 08 HELSINGBORG, liksom ovrig
<opieringstjanst. Det gar ocksa bra att ringa
SM7ANL, Reidar, tel 042/13 85 96.
Till sist - Du som tillhor de lyckligt lottade
- hjalp vara handikappade kamrater! WL
fonden har postgiro 71 90 88 — 7.
SM7ANL

Motioner och styrelsens yttrande till
motionerna
Motion nr 1. Forslag till stadgeandring
sS att utlandssvensk medlem kan fS rosta
pSDL.
Med hanvisning till § 4 i SSA:s stadgar
(rostratt) foreslSr jag foljande tillagg till § 14
(tillagget citerat). § 14. Val av distriktsledare.
Distriktsledare (DL) valjs av i distriktet mantalsskrivna medlemmar "och av medlemmar
bosatta i utlandet med gallande svensk
amatorradiolicens vars siffra i anropssignalen bverensstammer med distriktets", for en
period... o s v.
Aven om vi bosatter oss for langre eller
kortare tid i utlandet anser jag inte att vi skall
vara diskvalificerade till att delta i val av DL.
Det ar en demokratisk rattighet vi har som
medlemmar.
Bertil Hall, SM3HLL/LU2KAE

Styrelsens yttrande till motion nr 1.
Styrelsen tillstyrker forslaget och foreslSr
att styrelsen fSr i uppdrag att utforma nodvandig stadgeandring.

Motion nr 2. Forslag att tillsatta en
arbetsgrupp med uppgift att granska dagens bulletinservice.
Undertecknade foreslSr att Srsmotet utser
en arbetsgrupp med uppgift att granska dagens SSA bulletinservice och att lamna
rekommendationer till SSA styrelse om ev.
forbattringar mojliga att genomfora med anvandande av befintliga resurser i det svenska
amatbrradiosamhallet.
Styrelsen soker sedan snarast mojligt att
genomfora de av styrelsen godkanda rekommendationerna frSn arbetsgruppen.

Motivering
Man kan t ex undersoka om det ar mojligt
att genomfora en tidsmassig spridning av
bulletinsandningarna pS KV over veckosluten, sS att exempelvis inte servicen samtidigt
upptar olika delar av 80 m bandet med samma informationsflode och overlappning i
tackningsomrSden bl a av hansyn till den
ovriga nordiska amatorradiotrafiken.
Vidare en undersokning om inte bulletinen
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kunde repeteras pS vardagarna av villiga
operatdrer pS 2 m, FM, dS formodligen inte
alia alltid kan avlyssna den under ett veckoslut.
Varfor inte ocksS en direktkanal for press
stop nyheter pa KV for rikstackning med exempelvis information om pSgSende nodtrafik i
nSgon landsanda (med ev. begaran om fler
operatdrer), auroravarningar eller andra
synnerligen tidsbundna nyheter.
Att ev. kunna informera svenska sandareamatorer utomlands till sjoss eller pS landbacken via bulletininformation pS de hogre
KV-banden.
Att ge klubbar, grupper och enskilda mojlighet att prenumerera eller pS nSgot satt ta
del av SSA skriftliga bulletin.
Att ur trafiksynpunkt ge bulletinoperatorerna ett officiellt erkannande som t ex "SSA
bulletinoperator/SBO" via ett certifikat.
Situationen blir dS och dS akut inom informationssektorn p g a brist pS operatdrer,
vilket kan leda till stora pSfrestningar pS den
kvarstSende funktionaren. Regelbundet deltagande bor uppmuntras och ocksS vara
meriterande for annat samarbete inom SSA.
Kurt Franz6n/SM5TK och
Donald Olofsson/SM5ACQ

Styrelsens yttrande till motion nr 2.
Styrelsen staller sig positiv till att en
arbetsgrupp tillsatts med uppgift enligt
motionarerna. Styrelsen anser daremot att
styrelsen skall Slaggas att utse namnda
arbetsgrupp, och inte Srsmotet, och foreslSr
darfor att Srsmotet avsISr motionen men
uppdrar St styrelsen att utse en arbetsgrupp
att arbeta i motionens anda.

Motion nr 3. Forslag att amatorradiotillstSndet skall kompletteras med fotolegitimation.
ForeslSr
att
amatorradiotillstSndet
kompletteras med fotolegitimation typ IDkort.
Fred Sibul/SM0BRR
Styrelsens yttrande till motion nr 3.
Styrelsen kan inte se nSgot praktiskt behov av den typ av amatorradiotillstSnd som
motionaren efterlyser. Ett inforande av en
fotolegitimation skulle sannolikt innebara
okade kostnader for amatorradiotillstSnd och
en omstandligare handlaggning varfor styrel
sen foreslSr att motionen avsISs.

Motion nr 4. Forslag att amatorcertifikatens orovstandard hojs.
ForeslSs att amatorcertifikatens provstandard hojs till en nivS som t ex motsvarar vad
som hant med korkorten.
FredSibul/SMOBRR
Styrelsens yttrande till motion nr 4.
Styrelsen diskuterar f ortlopande med T eleverket kraven pS kunskaper for erhSllande av
amatorradiocertifikat. Som grund for dessa
diskussioner ligger den inriktning som styrel
sen fStt vid tidigare Srsmoten. DS denna
motion inte synes innebara nSgon forandring
av tidigare inriktning foreslSr styrelsen att
Srsmotet avsISr motionen.

Motion nr 5. Forslag till andring i Televerkets bestammelser.
ForeslSr att Televerkets bestammelser se
rie B:90 andras sS att klubbsignal skall kunna
koras av person utan amatorcertifikat inom
ramen for A-certifikatklassen forutsatt att en
behorig person ar narvarande. Detta tillampas allmant redan nu. Varfor inte legalisera
detta?
Fred Sibul/SMOBRR
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Styrelsens yttrande till motion nr 5.
Enligt serie B:90 § 7:a.4. galler att "Undantagsvis och endast for kortare perioder under
pSgSende sandningsfoljd fSr personer med
amatorradiotillstSnd med lagre certifikatklass
och personer utan amatorradiotillstSnd anvanda amatorradiosandare i samband med
demonstration under direkt overvakning och
ansvar av innehavaren (stationsforestSndare
eller dennes stallforetradare, nar det galler
klubbstation) och pS samma villkor som denne. Vid telegrafitrafik galler dock att vederbdrande skall ha dokumenterad fardighet i
morsetelegrafering motsvarande kravet for
C-certifikat". Styrelsen anser att de nuvarande bestammelserna ger utrymme for trafik
enligt motionarens forslag under forutsattning att den ansvarige innehavaren pSborjar
och avslutar sandningspassen. DS detta ger
mojlighet att kontrollera att kravet pS att behorig person finns narvarande finner styrel
sen inte anledning foreslS nSgon andring av
nuvarande bestammelser. Styrelsen foreslSr
darfor Srsmotet att avsIS motionen.

framstalla en forfrSgan om slopandet av flervalsfrSgorna i teknikprovet.
Torbjorn Asp/SM4EIM och
Peter Lothberg/SM4KEL

Styrelsens yttrande till motion nr 8.
Styrelsen foreslSr med samma motivering
som for motion nr 4 att Srsmotet avsISr
motionen.
Motion nr 9. Forslag till effektbegransning till 200 W for A-amatorer

Motion nr 6. Forslag att infora en
SMYL spalt i QTC.

Med erfarenhet av QRM-nivS och splatter,
speciellt pS HF-banden, orsakade av hog effekt och olinjara slutsteg foreslSs en sankning av den maximala effekten till 200 W (100
Wut).
Darmed skulle alia ges storre mojligheter
att utnyttja banden. Det ar ju iallafall en hob
by vi sysslar med och vad ar det som sager
att man mSste ha kontakt med KH6 ISnga vagen pS 80 m kl 12 pS dagen? Aurora pS 2 m
gSr ocksS alldeles utmarkt med t ex 50 W ut
och ca 15 dB i antennen.
Torbjorn Asp/SM4EIM och
Peter LdthbergSM4KEL

ForeslSr att en SMYL-spalt startas i QTC.
Motsvarande spalt finns i mSnga andra lan
ders tidningar, exempelvis QST. Jag erbjuder
mig stalla upp som spaltredaktor till dess jag
blir avlost av en SMYL.
FredSibul/SMOBRR

Styrelsens yttrande till motion nr 9.
Med hansyn till att effektgranserna i de
fiesta andra lander ar storre an 200 W och att
vissa vSgutbredningsformer inte kan upptackas vid lagre effekt foreslSr styrelsen att Srsmotet avsISr motionen.

Styrelsens yttrande till motion nr 6.
Styrelsen anser att forslaget kunde riktas
till styrelsen for vidare befordran till QTCredaktoren eller riktats direkt till QTC-redaktoren som har ansvaret for utformningen av
QTC. Styrelsen foreslSr att Srsmotet avsISr
motionen men uppdrar St styrelsen att
undersoka intresset for en YL-spalt.

Motion nr 10. Forslag till en sarskild A)
sambandssektion och B) sektionsledare
inom SSA.

Motion nr 7. Krav pS kontroll av telegrafikunnighet hos A-amatorer.

Krav pS kontroll av telegrafikunnighet hos
A-amatorer som trafikerar banden pS telefoni. Nar motionen om tillstSnd for T-certifikatsinnehavare att anvanda 28 MHz-bandet
avslogs med motiveringen att amatorer som
trafikerar HF-banden mSste ha telegrafikunskaper kollade jag en del SSB-stationer genom att anropa dem pS CW (ca 60-takt). De
fiesta jag testade verkade inte ens kunna sin
egen signal pS telegrafi.
Torbjorn Asp/SM4EIM och
Peter Lothberg/SM4KEL
Styrelsens yttrande till motion nr 7.
Styrelsen kan inte inse nyttan av och logiken med inforandet av kontroll av enbart
innehavare av A-certifikat som trafikerar
banden pS telefoni. Styrelsen anser att om
nSgon skall kontrolleras ar det ett anstandigt
rattvisekrav att alia innehavare av amatorradiocertifikat kontrolleras forslagsvis genom
ett fornyat certifikatprov i sin helhet med
lampliga tidsintervaller. Aven om inte en sSdan kontroll gjordes varje Sr skulle det sanno
likt vara svSrt och framfor allt kostsamt for
Televerket att genomfora. Eftersom dessa
extra kostnader skulle bli betydande och med
all sakerhet skulle drabba varje enskild
sandareamatdr forutom de extra besvaren
med upprepade prov och styrelsen inte bedomer att det foreligger ett allmant behov av
sSdan kontroll foreslSr styrelsen att Srsmotet
avsISr motionen.

Motion nr 8. Slopande av Televerkets
flervalsfrSgor i teknikprovet.
AngSende mojligheten att hos Televerket

Med hanvisning till nedanstSende samt till
SSA:s stadgar § 1 och tidigare artiklar i QTC
foreslSr vi att:
A) Sarskild sektion - "sambandssektionen”
— bildas inom SSA med uppgift att svara for
organisation, information och planering av
sSdana aktiviteter som namns i verksamhetsbeskrivningen nedan;
B) Arsmotet ger SSA:s styrelse i uppdrag
att i samrSd med nuvarande SSK arbetsutskott utse lamplig sektionsledare.

Motivering:
I en motion till Srsmotet 1977, motion nr 9,
foreslog SM5TK och SM5AMF m fl att
SSA:s styrelse skulle verkstalla en utredning
om en frivilligkSr. Motionen tillstyrktes av
Srsmotet och styrelsen fick i uppdrag att utreda frSgan om en beredskapsorganisation i
SSA:s regi. SM7JP fick senare styrelsens
uppdrag att verkstalla en utredning.
Vid en konferens i Stensunds Folkhogskola 1979-06-02 samlades 15 st SSA-medlemmar representerande 5 klubbar varvid
diskuterades bildandet av en sambandsorganisation. DS det visade sig att intresset var
mycket stort utsSg de narvarande ett arbetsutskott som bl a fick till uppgift att hos olika
myndigheter undersoka behovet av och in
tresset for en sambandsorganisation samt att
underhandsrapportera till SM7JP.
Arbetsutskottet har haft tre sammantraden. Vid dessa sammantraden har bl a framkommit att:
1. olika statliga och kommunala myndig
heter visat ett mycket stort intresse for ett
samarbete,
2. ett stort antal SSA-medlemmar ar villiga
att enskilt eller genom sina klubbar stalla sina
resurser till forfogande,
3. redan gjorda aktiva insatser och beredskapsovningar visat myndigheternas behov
och medlemmarnas stora intresse,
4. redan organiserade trafiknat kan ingS
som en valtranad del i en sambandskSr,
5. bildandet av en sambandskSr kommer
att enligt SSA:s stadgar bli den allmannytti-
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ga grupp av sandareamatdrer som kan medverka vid uppratthallandet av radiosamband i
situationer som samhallet kan vara betjant
av,
6. klubbar och foreningar genom bildandet
av sambandsgrupper kommer i narmare kon
takt med olika myndigheter och darigenom
lattare:
a) kan sprida information om sandareama
torverksamheten,
b) forhandla om bidrag,
c) forhandla om antenntillstSnd for enskilda medlemmar,
7. det radiosamband som manga klubbar
upprattar vid tavlingar och arrangemang av
olika slag utgor en lamplig traning for sam
band vid olyckor och katastrofer,
8. forekomsten av det stora repeaternatet
imponerat pa myndigheterna och man under
vissa forutsattningar kan tanka sig anskaffa 2
m-stationer pa sina larmcentraler,
9. manga sandareamatdrer forutom
"snack" och tekniska experiment kan ges en
samhallsnyttig uppgift samt chanstill vidare
utbildning for hogre certifikatklasser,
10. en central radgivning i form av ett
permanent arbetsutskott behovs for:
a) forhandlingar med statliga och kommu
nala myndigheter,
b) utarbetande av enhetliga normer till
sammans med myndigheterna gallande sam
bands och ovningstrafik,
c) framtagande och konstruktion av radio
tekniska hjalpmedel som exempelvis nod
repeatrar och SOS-larm,

QTC
SSA:s styrelse
hade sammantrade den 25 26 januari pa
Bromma Hotell. Samtliga styrelsemedlem
mar sa nar som DL6 hade stallt upp, men
sjatte distriktet representerades under lorda
gen av nyblivne SHF EHF managern
SM6GPV. Ny i fdrsamlingen var aven v DL i
SM4, SM4IRX.
Bland de viktigare punkterna var att ta
stallning till de insanda motionerna till ars
motet. Dels diskuteras motionerna i det all
manna sammantradet med ca 20 personer,
sedan fick en arbetsgrupp formulera styrel
sens stallningstagande.
I QTC har jag tidigare sagt att motioner
som ar skrivna i affekt, eller skrivna pa nyars
aftonen, eller skrivna utan att forslagsstallar
na tagit kontakt med sin klubb eller nagra
omdomesgilla kamrater, har liten chans att fa
gehdr. En hel del av motionerna var ocksa av
sadan art att de kunde behandlas pa "betyd
ligt lagre niva" an arsmotet.
I olika arbetsgrupper behandlades verk
samhetsberattelserna fran styrelsen, di
striktsledarna, sektionledare och funktiona
rer. Har kan det uppsta en del "dubble
ringar" som arbetas bort i den man de ej in
verkar pa sammanhanget i verksamheten.
YL spalt i QTC
En av motionerna gallde upplatande av en
YL-spalt i tidningen. Om det finns behov av
en dylik spalt sa anser jag att den skall foreslas och ledas av nagon kvinnlig medlem.
Fragan ar emellertid vad en sadan spalt skall
innehalla for att den ej skall uppfattas som
konsdiskriminering. Jag fdrsoker fa QTC:s
innehall sadant att det skall passa for saval
OM som YL.
Flickor! Skriv garna en rad och tala om vad
ni vill ha annorlunda i tidningen.
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d) distribution av normer, rSd och anvisningar,
e) ekonomisk planering.
For SSK arbetsutskott SM5TK, SM0HEB,
SM0IX, SM5ACQ, SM0EPX, SM0GXZ,
SM0EU genom
Lars Hallberg/SM5AA

Styrelsens yttrande till motion nr 10.
SM7JP har sedan Srsmotet 1977 haft sty
relsens uppdrag att utreda den frSga som
motionen behandlar. Styrelsen har i borjan
av 1980 av SM7JP erhSIlit en redovisning av
utredningsresultatet och beslutat anta
SM7JP;s utredningsforslag, vilket tagits
hansyn till i styrelsens yttrande.
Styrelsen anser inte att behov foreligger
att en sarskild sektion — "sambandssektionen"
bildas for att centralt leda en verk
samhet av detta slag, utan foreslSr att sambandskaren organiseras som en fristSende
verksamhet med starkt lokalt bunden utformning. Styrelsen anser att verksamheten
ar av samma karaktar som t ex radiopejlorientering (ravjakt) och bdr organiseras pa
liknande satt baserad pa klubbverksamhet.
Styrelsen anser vidare att en funktionar kan
utses inom trafiksektionen for att handlagga
overgripande fragor i likhet med t ex RPO.
Styrelsen foreslar darfor att Srsmotet av
slar motionen och att SSK-AU i samrSd med
SSA:s trafiksekreterare foreslar lamplig
funktionar, om Srsmotet anser att en sSdan
skall utses inom trafiksektionen.

Om "HMS ALVSNABBEN" (SL8AY)
handlar en artikel i detta nummer. Iden till
artikeln kom fran personaltidningen vid
Goteborg radio "SALt SAGt", som beratta
de om ALVSNABBENS kontakter med
Goteborgradio. ("SALt SAGt" ar en "salt
tidning" i vars redaktion ingar bl a SM6CKU.
Tidningen drar sig inte for polemik ens med
kommunikationsministern eller generaldirek
toren i televerket).
"SALt SAGt" citerar tidskriften "Marin
nytt" nr 3/79 och i den har jag bl a hittat en
artikel av en som foljt med ALVSNABBEN
pa tio langresor namligen "chiefen", d v s
maskintjanstchefen kapten Folke Holm. Han
beskriver vissa problem som uppstar nar ett
sa pass gammalt fartyg skall ga pa langtur.
Till foljd av kostnadslaget de sista aren har
oversynerna varit ratt restriktiva bl a med
hansyn till att man inte vetat sa mycket om
ALVSNABBENS framtid. Forslitningen i de
varma saltvattnen ar mycket stor och det ar
svart att over huvud taget fa reservdelar. Det
ar problem inf or varje langresa.
Kapten Holm har tillfragats om den unge
svensken har forandrats nagot under de tio
ar han varit ombord och varje ar traffat ett
par hundra nya unga manniskor.
"Ja, det ar ett helt nytt tankesatt och helt
andra krav. For tio ar sen stalldes kraven pa
individen sjalv. Man stallde givetvis krav pa
andra men aven pa sig sjalv. Numera ar det i
regel sa att den yngre generationen, i varje
fall i borjan pa resan, staller krav pa andra
men inte pa sig sjalv. Det har forekommit
ombord, nar vi gar langa tripper, t ex fjorton
upp till arton dygn i foljd pa sjon sa har vi
svart att halla farskvatten. Da maste vi ranso
nera men det har ibland hojts roster att dom
varit vana att duscha bade tva och tre ganger
om dagen hemma i Gubbangen eller Karing
berget och dom finner ingen anledning att
gora avkall pa sina hygieniska vanor for att
dom kommer ombord pa en b3t. Dom har
svart att forsta att det i den andra andan pci

Motion nr 11. Forslag om uppdelande
av VHF-managerfunktionen.
Foreslar uppdelande av VHF-mangerfunktionen i tre ansvarsomrSden enligt:
1. VHF-manager,
2. UHF/SHF-manager,
3. Spaltredaktor (QTC).

Motivering:
Se motivering till liknande motion till Srsmotet 1979. Det bdr noteras att motionen in
te inskranker SL:s rattighet att sjalv utse
underfunktionarer. SSIunda foreligger inte
hinder for Srsmotet att besluta i fragan.
Bo Nilsson/SM7FJE
Styrelsens yttrande till motion nr 11.
Denna motion behandlades av arsmotet
1979 och styrelsen har i sin verksamhetsberattelse for 1979 redovisat att foreslagen
uppdelning redan existerar.
Styrelsen vill fortydliga detta genom att
namna foljande om uppdelningen:
1. VHF-funktionar (Formellt ansvar for
VHF + UHF 30 MHz-3 GHz)
2. MikrovSgsfunktionar (Formellt ansvar
for SHF + EHF 3-300 GHz)
Dessa bada funktionarer ingar i trafiksek
tionen.
3. Spaltredaktor (QTC) ingar i QTC-sektio
nen.
Styrelsen foreslar att arsmotet avsISr
motionen.

kranen finns inget vattenverk. Men det har
brukar snart ga over nar dom kommer under
fund om att det inte finns mer an en viss
mangd farskt vatten ombord".
Kapten Holm sager ocksa att det har hant
att pojkarnas mammor ringt och talat om att
dom inte kant igen sin son efter resan. Det
har varit pa ett positivt satt, for dom har lart
sig ta vara pa sig sjalva och lart sig ta hansyn
till andra.
Sa ALVSNABBEN har nog aven fyllt en
social uppgift.

En sann historia ur livet

erinrar jag mig. En amator som ledsnat pa
byggandet beslot att kopa sig en modern
transceiver nar "de svarta ladorna" borjade
komma i overkomligt pris. Ladan beundrades
av grannarna som undrade om inte en san
dar lada var ganska dyr. Apparatinnehavaren
genmalte att han beslutat sig att inte "ga pa
systemet" forran apparaten var betaid. For
synt tillfragades han om nar det kunde bli?
Han svarade: "Jag skall forsoka betala den
fore Iordan".
SM3WB

— Du borde
verkligen
skammas over
att ‘ springa
efter flickor i
din Sider.
— De ar inte
i min Sider.
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ALVSNABBEN atervander
den 20 mars fran sin sista resa
som flottans langresefartyg.
Nedanstaende har delvis saxats ur tidskriften "Marinnytt"
nr 3/79.
Ett stort antal sandaramatorer har som varnpliktiga vid
flottan haft formanen att bli
uttagna som radiotelegrafister vid dessa resor. QTC har
fatt kontakt med ett par av
dem och de har berattat nagot av sin pplevelser fran re
sorna.

Red.

ALVSNABBEN
1953-1980
En epok i flottan avslutades den 8 november 1979. Antligen frestas man saga. Det var
sista g3ngen HMS ALVSNABBEN, flottans
mesta langresefartyg lamnade Goteborg och
Sverige. Varfor antligen?
Det ar val and3 s3 att med hansyn till modernitet i olika avseenden bekvamlighet, fart,
vapenutrustning, sanitet mm- tiilhor
ALVSNABBEN en forg3ngen tid. Trots att
den under 3rens lopp moderniserats s3 I3ngt
det var mojligt, ar det dock fartyget i sig sjalv
som ar granssattande for hur I3ngt man kan
gS.
En spekulation m3 vara til!3ten: Om ALVS
NABBEN f3tt g3 det ode till motes som hon var
avsedd for — lastfartyg i handelsflottan — ar det
inte troligt att hon i dag seglat p3 de stora haven.
Formodligen hade hennes varde idag varit skrotvardet.
Hennes varde for utbildningen och tjansten i flottan ar emellertid idag lika stor som
den dag 1943 d3 d3varande forsvarsministern Per-Edvin Skold bestamde att ett visst
fartyg som holl p3 att byggas i Goteborg
skulle ing3 i den svenska orlogsflottan och
gora tjanst som minfartyg, dvs fr3n sina last
rum vid behov kunna falla minor runt v3ra
kuster. Som minfartyg klassas ALVSNAB
BEN fortfarande men rollen som I3ngresefarryg har inte spelats lika lange.
ALVSNABBENs forsta resa agde rum
1953 med dSvarande kommendorkaptenen,
nuvarande viceamiral Oscar Krokstedt, som
chef. Sedan dess har ALVSNABBEN varit
vinterhem for 250 befal, blivande befal och
varnpliktiga. Ett antal jordenruntresor har
hunnits med. Senast 1966/67 med bl a bli
vande kung Carl-Gustaf som aspirant. De
fiesta resorna har g3tt vasterut, bland annat
beroende p3 den sparr som den stangda
Suez-kanalen utgjorde under m3nga 3r.
Nar ALVSNABBEN 3terkommer till Sverigevskall hon avrustas som minfartyg och
laggas i n3gon form av materialberedskap till
det nya minifartyget CARLSKRONA ar Fardigt. D3 kommer ALVSNABBEN att utrangeras. Det ar helt klart att, s3vida inga
ofredstider kommer, ALVSNABBEN inte
mer kommer att utnyttjas.
QTC 3:1980

Resan 1954—1955
var en jordenrunt,resa med besok i 13 lan
der i fyra varldsdelar, Europa, Afrika, Asien
och Amerika. Med p3 den resan var n3gra
amatdrer bl a SM6CWC, numera SM0CWC
ochSM3AQD.
De fick anvanda sin egen signal med siffran 8 t ex SM8CWC, som ju var sv3rfdrst3eligt utomlands varfor signalen kompletterades med / MM.
Det lar ha varit den forsta resa dar Marinstaben givit tillst3nd att kora radio fr3n ett
svenskt orlogsfartyg. Resultatet tycktes vara
positivt och tv3 3r senare tilldelades ALVS
NABBEN signalen SL8AY. Under n3gon re
sa forekom aven signalen SL7AY/MM.
Mest aktiv ombord forutom -CWC var
SM3AQD Soren, numera SM3LF. De ovriga
amatorerna ombord korde bare enstaka
QSO. Till foljd av radiokontakterna under re
san kunde de avisera sina besok i hamnarna
och ur Stigs dagbocker har n3gra exempel
saxats.
Den 27 december hade Stig t ex ett QSO
med 4S7WP Shanti i Colombo, Ceylon, dvs
nuvarande Sri Lanka. Det innebar personliga
kontakter med flera 4S7-amatdrer. Det drojde sedan 24 3r innan Stig fick traffa Shanti
igen. D3 var det i Gavle dit Shanti kom med
en b3t som telegrafist.

4S7YL, Soma i Colombo.

S3 kommer de till Japan och Stig skriver:
"P3 kajen i Tokio stod mangder av radioamatorer och pressman och vantade p3 v3r
ankomst. Det blev valkomsthalsning med
stor salut, officiella valkomsttal och personli
ga entusiastiska hyllningar. Vi hade redan i
Arabiska sjon haft kontakt med m3nga
japanska radioamatorer, som omedelbart via
radio och tidningar spred nyheten om ankomsten runt till det japanska folket I3ngt effektivare an tidigare officiella meddelanden
gjort. Det var ju ocks3 det forsta svenska
flottbesoket sedan 1884. Nasta dag hade den
engelskspr3kiga Japan News ett stort bilduppslag med den elvaspaltiga rubriken "Wel
come Swedish Naval Ship Alvsnabben". I de
japanska tidningarna kunde vi ocks3 urskilja v3ra svenska signaler. Den japanska
amatororganisationen JARL overlamnade
genom sin QSL-manager QSL till oss fr3n en
mangd japanska amatdrer som vi kort under
v3r resa. Gastfriheten var oversvallande".
Nasta hamn skulle vara Honolulu men det
blev ett besok p3 en amerikansk orlogsbas p3
Midwayoarna till foljd av ett maskinfel. Med
anledning av besoket spelade Midway Radio
en svensk grammofonskiva varannan g3ng i
radioprogrammen. Aven i Honolulu traffade
de radioamatorer.

Stig skriver: "En av de storsta upplevelserna under resan var att vi p3 nara h3ll fick
bevittna ett vulkanutbrott. "Vi lamnade Ho
nolulu den 3 mars. Hawaii har ursprungligen
bildats genom utbrott av fem vulkaner varav
endast tv3 varit verksamma de senaste fem
hundra 3ren. Det senaste sv3ra utbrottet var
1952. "V3rt utbrott" borjade den 28 februari
med en ca 100 meter I3ng spricka som okade
till 250 meter under forsta timmen. Sen foljde
en rad nya sprickor, lavastrdmmar och eldkvastar under en veckas tid. Utbrottet skedde i distriktet Puna p3 Hawaiis ostra udde.
Eldskenet syntes p3 tio mils avstSnd, och
som narmast voro vi ca 5 km fr3n den storsta
kratern nar en eldkvast som uppskattades till
300 meters hojd holl p3 att utvecklas. Lavan
rorde sig obevekligt utfor sluttningarna men
n3dde aidrig havet. Att se en liten smula av
jordens inneboende losslappta krafter var en
upplevelse for livet".
-CWC.s loggbok uppvisar trots det under
passagen forbi vulkanutbrottet sju QSO:n!l!

77

Stig korde 681 QSO under resan pa 3,5 7
och 14 MHz, mestadels med CW. Av de 681
QSO-na var 166 med svenska stationer dvs
drygt24 %".
Den 1 januari 1955 tog det definitivt slut
med de svenska kontakterna. Sista SM-QSO
pa en Icing tid var SM7QY i Karlskrona, Alvsnabbens hemmahamn! De gingo dA i Indiska Oceanen NO5°40! E86°55! Forst den 13
februari Sterknots kontakten med SM genom
SM5HD och SM5WM nar de hunnit till Stilla
Oceanen. Stigs logg uppvisar mangder av
JA och W-stationer och genom den muren
var det svart att komma. Det drojde anda till
den 7 april till nasta SM-kontakt utanfor Tru
jillo. Sen de kommit ut i Atlanten blev det
"vardagsmat". Sista SM-QSO-et frSn resan
blev med, ja gissa vem? Ja naturligtvis
SM7QY i Karlskrona natten mellan den 27 —
28 april if rein Engelska kanalen. Alvsnabben
kom till sluthamnen Goteborg den 2 maj
1955.
NSgra "kuriosa" fr3n resan 10 november
1954-2 maj 1955.
Kraftans vandkrets passerades sex ganger
och ekvatorn tvS ganger. 128 dagar var man
till sjoss, 46 dagar i hamn. Resans distans var
28.984 distansminuter motsvarande 2.782
gangtimmar. Propellerna hann gora 16,4 miljoner varv och propellerkanten (4 m0) tillryggalade 200.000 kilometer. Fartygets
skorsten spydde ut 40.000 ton avgaser mot
svarande nastan elva ganger fartygets vikt.
BransleStgangen var 670 ton brannolja och
den forbrukade elektriska effekten 300.000
kWh.

Hollywood News: Filmstjarnen Mamie
van Doran har funnit sin dromprins, Stig
from Sweden.

Vid resan
1963-64
var det en manstark bemanning av amatdrer. SM7CIR, SM4CET, SM5BOH och
SM6CUK, —CUK skrev t o m i QTC om re
san. Ur den artikeln samt ett brev till QTC.s
davarande redaktor SM5CRD har jag saxat li
tet fritt.
''Den 14 november startade vi fran Karls
krona. Snart hade vi kommit ner till Biscaya
och dar vantade den obligatoriska stormen.
Den varade i fyra dagar, och d3 vide man
heist inte ta i en nyckel".
Det blev fyra vilodagar i LasPalmas ''en myc
ket uppskattad hamn inte minst av besattningen, beroende p3 dess otal barer, hi hi. Personligen tyckte jag det var skont nar vi lamnade
staden. Det behovdes verkligen ncigra dagar att
vila upp sig".
Under Atlantoverfarten var det ett strSlande vader med rika tillfallen att kora amatdrradio. Vid en kontakt med YV5BPU blev de in-

78

Besok hos DU1AL i Tokio. Sit
tande fr v SM8CWC och
SM8AQD.

bjudna att besoka honom i Caracas. Han
bodde i lyxstadsdelen La Castellana och det
blev ett minnesvart besok. Trots sina 1 kW
hade han bara haft ett enda QSO med Euro
pa. Caracas sades ha 30 000 miljonarer och
m^nga av dem tycktes vara amatdrer for det
vimlade av roterande beamar pa taken, men
inga dipoler.
Julen firades i Cartagena. "Den ska firas
pa svenskt vis, det lovar Stminstone kockarna som sett till att det finns julskinka, grot,
lutfisk och glogg i massor. Vi har aven 12 julgranar som skall fbrhoja stamningen". Det blev
en helsvensk jul i 35 graders varme.
"Det var skont att gotta sig i 28-gradigt kristallklart vatten en julhelg. En amatdr hann vi

Strandhugg i Acapulco. T v SM7CIR och
SM6CUK.

traffa HK1XX. Ett mycket trevligt besok beroende inte minst pa att han hade tva mycket
vackra dottrar".
Nasta hamn var Acapulco i Mexico. Enligt
— CUK var det den basta hamnen. Pa dagarna lag de pa beachen och pa kvallarna besoktes ncigra av de otaliga nattklubbarna.
"Linjen" d v s ekvatorn, passerades den 6
februari med klippning, rakning och dopning
av dem som ej tidigare genomlidit Neptuni
obevekliga lag.
Besoket pa Galapagosdarna etsade sig
fast i — CUK:s minne. Ovanlig vaxtlighet med
jattekaktusar. Dar fanns aven de stora odlorna, skoldpaddor och sjolejon. Och en stor
beam reste sig over on. Den tillhorde HC8FN
och han hade bott pa Galapagos i fyra ar och
hade ett litet turisthotell. Endast en SM
fanns i hans logg, SM5BAU.
I sitt brev slutar —CUK med: "Vad som
man sa har efter 16—17 ar senare mest kommer ihag ar val det goda kamratskapet ombord".
Man hade tydligen goda mojligheter att
syssla med amatorsandning. 800 QSO kordes, overvagande US-stationer men bara
med ett tiotal SM-stationer.

En Scidan har resa ar naturligtvis minutidst
planlagd. Fartygsbefalet vet med sakerhet
med vilka officiella personer de kommer att
sammantraffa. For folket i dvrigt blir det en
spannande anonym upplevelse. Men amatdrerna ombord de har den unika mdjligheten
att ordna sa att de mots — om inte av en flicka i varje hamn — sS av "kanningar" som i
alia lagen visar gastvanlighet och prov pa
internationell friendship.
SM3WB (som saxat i skrifterna)

■>

CUK forsakrar att pS deana bild frSn San Fransisco finns ingen gnist med. (Mojligen kan dom ligga bakom disken).
QTC 3:1980

80 m QRP-transceiver

Lars Palmkvist, SM5TA
Ringv. 8
590 10 BOXHOLM

I QTC 10/79 berattade SM5TA om en "Fotmobil expedition i Jotunheimen". Artikeln har mottagits med stort intresse, framforallt p3
grund av de goda resultat —TA uppnSdda under hans 14 dagars vandring. Jag tog kontakt med -TA och undrade om han var villig att
gora en liten beskrivning p5 sin version av den QRP-transceiver som beskrevs i QTC 5/74 av SM4DTL och SM4FT. Dessa har forklarat
att de inte har nSgot emot att artikeln Sterges med de modifieringar som -TA kommit till.
Modulationssystemet ar dubbelt sidband (DSB) och sandare har en input p3 ca 2,5 W pA sAval CW som DSB. Den har full "break in"
och medhorning pA CW. Mottagarens kanslighet ar ca 3 mikrovolt. Stromforsorjningen ar 12 V och ca 1 A. -TA anvande sig av en liten
12 V geleackumulator som laddades med solceller.
Forfattaren har inte agnat sig St teorin kring apparaten utan koncentrerat sig pA det praktiska utforandet. Apparaten torde vara ett
lampligt byggobjekt infor sommarens QRP-frdjder. Red. (som delvis svarat for texten).

"Min transceiver" ar till stdrsta delen ett
"forkrymt plagiat" av SM4DTL:s och
SM4FT:s transceiver i QTC 5/74.
Jag har, sa nar som pS de tvS IC-na
TAA111 och sluttransistorn BD 131, bytt ut
samtliga transistorer och darvid fastnat for
BD139. De ar billiga, tSIiga och kraver litet
utrymme. Samma sak med BF173, 2N4400
som ju kan ersattas med BC107 eller liknande. Det enda man mSste tanka pa ar att
"spegelvanda" transistorn och gora ett litet
tillagg pa kretskortet sa att transistorerna inte star "med benen i kors".
Jag har andrat mest pa VFO:n. Det berodde pa att mitt provbygge drev oacceptabelt
under den forsta halvtimmen. Den har
VFO:n ar "ganska stabil" och genom att ha
trimbar spolkarna slipper man utrymmeskravande vridkondensator. En nackdel ar att
VFO-ratten "skruvas ut" en bit, men det
marks knappast. Utvaxlingen, d v s kHz pr
varv och ar beroende av vilken ganga man
valt pa axeln. Genom att andra vardet pa C1
nSgot kan man fa ca 100 kHz pr varv.

Jag slopade LF-steget i mottagaren da det
racker med den LF som TAA111 ger for att
driva hortelefonen. Det gSr bra med sSval
lag- som hogohmig hortelefon. Hogtalare
anser jag inte vara nodvandig i det har sammanhanget. Samtliga motstSnd ar 1/8—1/4
W.
Relaet som kopplar in 12 V till sandaren,
antennen m m ar ett 12 V miniatyrrela med
tre vaxlingar (Clas Ohlsson 22-126b). Jag
tyckte aven det var nodvandigt med
konstantenn for avstamningen. Har ordnat
det sS att en vanlig 3,5 mm miniatyrjack ar
kopplad Sci att belastningen, en miniatyrglodlampa, ligger som konstantenn nar den yttre
antennen inte ar ansluten.
MikrofoningSngen bestar ocksS av en 3,5
mm miniatyrjack. For att kunna utnyttja
PTT-knappen maste den modifieras pa nagot
satt sa att man fSr en "tredje pol". Det finns
kanske manga losningar, men jag har lost det
sa att den yttre "bagen ar utratad" och fast
lodd vid en "pennclips".

En mutter limmas pS vardera si
dan av pldten
.
Plastpatron frSn kulspetspenna

Mr-------------2 2'/j mm gangad axel

(

Nedslipad trimkarna

VFO-avstamning

C6
C2

!OV

^3

R3

r7

II**

VFO:n
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Montageanvisningar

VFO
R7, R10 och C6 monteras stSende. + 12 V
ansluts direkt pa R10 fria ande. Skarmkabel
till sandaren ansluts pS C6 fria ande.
Komponenter
C1 = 300 pF
C2 = 100 pF
C3, C6 = 1000 pF
C4, C5 = 500 pF
C7 = 33 nF
R1 - R3 = 3,3 kohm
R4, R5 = 680 ohm
R6 = 15 kohm
R7 = 2,7 kohm
R8 = 390 kohm
R9 = 68 ohm
R10 = 100 ohm
Q1, Q2 = BF173 (jordstiftet klippes bort)
Q3 = 2N4400 IOm BC107 anvandes vandes transistorn och hSI borras i det markerade laget).
Z = Zenerdiod, 10 V
L1 - 55 v 0,3 mm EE i tre lager pa 5 mm 0
stomme.

Sandaren

C/6

L>3

Ck>

III
C/1
Lu
C>1

I/O

t/3

L/J

C/8

tf8 lq
I.Q mitt

C11, R5, R7 och R17 monteras stciende.
Innerledaren i skarmkabeln frSn VFO:n lodes
direkt pa fria anden pa R17. Transistorerna
Q1, Q2 och Q3 metallsida ar markerad med
ett tjockare streck.
Drossel pa ferritkarna minskar risken for
sjalvsvangning i Q1. Q1 och Q2 forses med
kylplStar. Tank pa att kylplStarna blir stromforande. Samtliga spolar utom L14 lindas pa
6 mm stommar med trimkarna. De forses
med botterplattor av 2 mm plexiglas 14x14
mm. Anslutningsstiften bestir av 1 —1,5 mm
fortennt tr3d som varmes och stickes genom
plattorna. Spole L9 bestir av tvci 5-varvslindningar som tvinnas och kopplas enligt figuren sa att man f3r en spole med mittuttag.
Justera R5 och R7 Sci att transistorerna lagom oppnar men att de inte blir for varma.
BarvSgsundertryckningen stalls in med
C13 och R15. Kolla p3 S-metern p3 "din stora mottagare" eller koppla in nSgot HF-kansligt instrument.

Sandarens spolar

1

t-1

LZ-7

Ly

L3

¥
•
•0

Mottagarens spolar
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=-T
T
Lt

L4C3

L7.LG
Cl

Komponenter
C1, C9 = 6,8 nF
C2 - C4, C15 = 33 nF
C5, C6, C14 = 22 nF
C7 = 25 uF ellyt
C8 = 1 uF ellyt
C10-C12, C16, C17 = 500 pF
C13 = 0—40 pF trimmer
C18 = 1 nF
R1, R14, R18 = 1kohm
R2 = 270 ohm
R3 = 100 ohm
R4 = 2,2 kohm
R5, R7 = 500 ohm pot.
R6 = 10 ohm
R8 = 180 ohm
R9 = 22 ohm
R10, R12 = 3,3 kohm
R11 = 470 ohm
R13 = 3,9 ohm
R15 = 1kohm pot.
R16 = 5 ohm
R17 = 330 ohm
R20, R21 = 330 ohm, lindas med ca 70 v
0,25 mm EE
D1, D2 = AA118el. likn matchade
D3 = 1S941, ej kritisk
Q1, Q2, Q4 = BD139
Q3 = BD131
Dr = HF-drossel ej kritisk

QTC 3:1980

Spolarna lindas med 0,3 mm EE, 6 mm
stomme.
L8 = 2x5v
L9, L11 = 30v
L10, L12 = 6v
L13 = 15v
L14 = 6—7 v p3 ferritring, 1,5 mm trSd.

C7

Mik ro fan

OLF ui

o

Mottagaren

3 a/ *

®---- [h-O-1
1
1

-----------

R4, R8 och R9 monteras stSende. + 12 V
"vid sandning" ansluts direkt p3 R4 fria ande. Komponenter som finns inritade p3 spolritningarna placeras inne i spolburkarna,
15x15 mm som kapastill lagom langd.
Spole L1 tillverkas pS samma satt som
spole L9 i sandaren.
Spolarna trimmas sSlunda:
L6 = 3,65 MHz
L4 = 3,55 MHz
L2 = 3,75 MHz

>fc4 T*

*58v

or /2 /
o -

Komponenter
C1,C3, C7, C10 = 500 pF
C2, C6 = 10 nF
C4, C9, C12 = 33 nF
C5 = 1000 uFellyt
C8 = 220 pF
C11 = 50 uFellyt
C13 = 0,1 uF
C14 = 6,8 nF
C15, C17- C20 = 25uFellyt
C16 = 22 nF
R1 = 47 kohm
R2, R3, R13 = 1kohm
R4 = 470 kohm
R5, R6 = 100 kohm
R7 = 270 ohm
R8 = 10 kohm
R9 = 47 ohm
R10 = 5,6 kohm
R11 = 3,3 kohm
R12 = 1 kohm, pot
Q1,Q2= BF173 (klipp bort jordbenet)
Q3 = 2N4400
Q4 = TAA111
D1, D2 = AA118 (eller liknande) matchade)
D3, D4 = 1S941, ej kritiskt
Z = Zenerdiod 8,2 V
Spolarna lindas med 0,3 mm EE p5 6 mm
stomme.
L1 = 2x5 v
L2, L4, L7 = 30 v
L3, L5 = 6 v
L6 = 8v

Mikrofonforstarkare, och relasteg och
medhorning

Mikrofonforstarkare, relasteg
och medhorning

R11 = 5 kohm
Q2, Q3 = PNP ej kritiskt
Q4 = BD139
D = t ex 1S941, ej kritisk

Mikrofonforstrakare, komponenter
C1, C7 = 1 uFellyt
C2, C4, C5 = 25uFellyt
C3 = 1 nF
C6 = 22 nF
R1 = 2,2 kohm
R2 = 5,6 kohm
R3 = 47 ohm
R4 = 10 kohm
R5 = 270 ohm
Q1 = TAA111
Z = Zenerdiod 8,2 V
Relasteg, komponenter
C8 = 100 uFellyt
C9, C10 = 10 nF
R6 = 330 kohm
R7, R10 = 3,3 kohm
R8, R9 = 180 kohm

LAdan
Denna har bockats till av aluminiumplSt i
form av ett U. Placeringsskissen ger en antydan om kretskortens placering samt var
mandverorgan och jackar sitter. Apparaten
ar som synes mycket kompakt och det finns
inte mycket "luft" i den. Locket utfores likaledes som ett U och tastes med vinklar (eller
ett par gummiband runt burken).

Slutligen
ar det bara att onska lycka till med bygget
som bdr kunna goras av var och en som har
nSgon vana av "lodning i litet format”. Kanske ar apparaten ett lampligt objekt for
"gruppbygge".
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Bygg sjalv

Stabiliserat variabelt likspanningsaggregat
med digital visning
Avo Kask, SM0KVO
Hodervagen 8
184 02 OSTERSKAR

5-25V, 5A

1 Princip

3 Digitala voltmetern

Spanningsaggregatet bygger i princip p3
ref. 1 och 2. Jag anvander har Fairchilds hybrida,
positiva
spanningsregulator
uA
78HGKC, vilken ar kapabel att ge 5A ut vid
5 — 25 V. Utgcingsspanningen faststalls med
endast tva externa resistanser. Om den ena
gors variabel f3s ocksS en variabel utspan
ning. Regulatorn ar b3de termiskt overbelastningsskyddad och kortslutningsskyddad
upp till 7A.
Fig. 1 visar principschemat for en variabel
regulator, dar spanningsdelaren R1 — R2 reg
ierar utspanningen enligt formein

Den installda spanningen visas p3 tre sjusegmentsdisplayer, typ FND 500 (med gemensam katod). Voltmetern ar en modifierad
3 >2-siffrors voltmeter, byggd p3 Motorolas
A/D-omvandlare MC 14433. Modifieringen
bestir enbart i att jag har tagit bort !4-siffran, s3 visningen kommer att bli 0,00 till 99,9.

V

ut

Den visar i detta fall maximalt 99,9 V, men
kan mycket latt andras till hogre eller lagre
varden genom att andra spanningsdelaren
R6-R7.
Principschemat for voltmetern Sterges i
fig. 3 samt ett forslag till kretskortslayout i
fig. 4.

UT

IN

= <(R1+ R2)/R2)*V
kontroll

Da fabrikanten rekommenderar Vkontro||= 5V samt Ir2= 1mA, fSs att R2 = 5kohm.
Foljaktligen bdr R1 vara en potentiometer p3
20kohm for att fa variabel utspanning p3
5V-25V.
Med alia dylika regulatorer, b£de fasta och
variabla, ur 78-eller 79-serien (negativa regu
latorer), bdr kondensatorer till jord anslutas
bcide p2 in- och utgcing, dels for att snabba
upp regulatorn, dels for att ej Icita den sjalvsvanga, vilket den tyvarr gor vid vissa tilllampningar.
Sjalvklart s§ monteras regulatorn p3 en
kylflans, som kan ta upp tillrackligt mycket
varme, ty kapseln sjalv (TO 3) kan sjalv "bara" ta hand om 50 W vid 25°C.

fig. 1

T1

Kretsschemat for denna Sterges i fig.2.
Transformatorn bdr vara kapabel till att ge
30V och 6A. Den efterfoljande diodbryggan
helvagslikriktar. C1 ar en filterkondensator
p£ 10000 uF, 63V. Den oreglerade spanningen regleras av den ovan namnda regulatorn. R1 ar en tiovarvig potentiometer pa
20kohm. Pa ingSngssidan till regulatorn har
jag anslutit en fast regulator, uA7805, som
ger en regierad spanning p3 + 5V till voltmeterns spanningsforsorjning.
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Voltmetern anvander bara fyra IC, vilket
gor den relativt billig. Spanningsmatningen
kan variera, fastan jag har valt 5V. For trimning av den visade spanningen finns tvS tiovarviga potentiometrar.
Nu kraver emellertid A/D-omvandlaren ytterligare tv£ spanningar, dels en negativ
spanning pci c:a 4 V, dels en exakt referens
spanning p3 2,000 V. Men inget problem.
BAda dessa udda spanningar har jag inkluderat p3 kortet enligt foljande.

5 Om att fa en referensspanning
pA 2.000 V
Normalt tar man en referensspoanning
frcin en zenerdiod, dock ar exaktheten ej s£
god. I mitt fall anvander jag mig av en frSn
Analog Devices utgiven spanningsreferens
AD 580. Den skall kunna avge 2.50 V± 1%

vid matningsspanningar mellan 4,5V —30V,
och ar mycket temperaturstabil och llngtidsstabil. Dessa 2.50V delar jag sedan ned med
en tiovarvig potentiometrisk spanningsdelare
pS 10 kohm.

6 Kalibrering av voltmetern
Med en digital voltmeter med god preci-

4 Om att f£ en negativ spanning
ur en positiv dito

84

A

D4

C4

PH

Fig 5 visar hur jag erhciller en negativ span
ning ur en positiv sAdan. Jag har anvant mig
av en hex-inverterare CD 4049. De tvci vanstra inverterarna ar kopplade som en oscillator
med en frekvens c:a 3 kHz. De dvriga fyra
buff rar for hogre stromuttag. Fyrkantspanningen frcin oscillatorn nivciforskjuts till en
negativ nivS. Sedan likriktas spanningen och
filtreras och VIPS! har man -4,3V ut vid in
gen last och -3,4 V ut vid ett stromuttag pci 2
mA, dci nu matningsspanningen till inverteraren ar + 5 V.

O-Uee

C5

D5

QTC 3:1980

432 MHz power
combiner/ splitter

hus. Innerledaren forses med kopparfolie vikt
over bSda andar och lodd fore inlddning till
Typ N kontakterna i andarna.
Mittkontakten lodes ocksS till en ISng remsa folie som lindas runt mitten p3 inner
ledaren. Man fcir dA perfekt kontakt till det
dubbelsidiga laminatet. Innerledaren kan
aven goras av kopparplSt 1 —2 mm.

sdqas
bort

o

For att sammankoppla tvci eller fyra riktantenner kan en dubbel kvartsvSgstransformator anvandas. Tv5 50 ohms koaxialkablar skall alltsd transformeras till en 50 ohmskabel eller fyra 50 ohms till en 50 ohms. Beroende p3 frSn vilket h3ll effekten kommer blir
anordningen en delare eller samlare med ratt
impedans 50 ohm i alia ut-respektive ingSngar. (Kan aven omraknas till 72 ohm).
KvartsvSgs transmissionslinjernas impe
dans skall vara geometriska medelvardet av
andpunktslasterna:

Bengt Brolin, SM5FJ
Taborsbergsvaaen 14. 2
602 13 NORRKOPING

______

Nkontakterna andras sA att tvfi nya hSI
gangas med M 2,3 och de ursprungliga
hdlen sSgas bort for passning i roret.

ZL=
Med tvci antenner erhSlles:

ZL =

V 50 • 100 = 70 ohm

Med fyra antenner:

Z|_ =

V 25 • 100 = 50 ohm

Ytterledaren av tunn kopparpldt.

Mittpunktsimpedanser ar alltsS 2 st parallellkopplade 100 ohms impedanser.

,
50
70
an tenner •--------------

50

70

50

50

50

4 anlenner

25

50

50
50
!OO

25

/oo

50

50

Praktiskt utforande
Jag har valt att gora linjen av ett relativt
grovt kopparror for att slippa "luckor" for att
komma St lodpunkterna p3 koaxkontakterna.
Roret kan vara av tunnt gods (kopparstupror). Med en inre diameter av ca 75 mm kan
innerledaren goras av dubbelsidigt kopparlaminat som stoppas in efter lodning av mittdonet (50 ohm Typ N).
Andarna lodes igen med tunn kopparplSt.
Glom ej ytbehandling och draneringshcil om
transformatorn, som oftast, placeras utom-

sion installs forst referensspanningen med
R8 till exakt 2,000 V. Sedan lagger man p£ en
spanning pa ingSngen, kopplar pS den precisa voltmetern och avlaser spanningen samt
justerar in den tillverkade voltmetern till samma varde med spanningsdelaren R6—R7.
Detta bdr goras p§ b3de nedre och ovre delen av spanningsomrSdet, Sci att man ser att
visningarna foljs St.

7 Komponentforteckning
Spanningsaggregatet:
T1
transformator, sek 30 V, 6A
U1
apanningsregulator uA78HGKC
U2
spanningsregulator uA7805
C1
kondensator, el.lyt 10000uF, 63V
C2, 03, 05 kondensator, tantal 2uF
04
kondensator tantal 10uF
D1-D4
dioder 1N1613
R1
potentiometer 20kohm, tiovarvig
R2
resistor 5kohm
Digitala voltmetern
101
A/D-omvandlare MC 14433
IC2, IC3 hex-inverterare CD 4049

QTC 3:1980

totie
0,05

Innerledaren av dubbelsidigt laminat.

Referens: QST oct. 1973.

IC4
D1-D3
A1
01, 02
03
04, 05
D4, D5
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7, R8
R9

BCD-sjusegmentsavkodare CD 4511
sjusegmentsdisplay FND 500
precisionsspanningsreferens AD 580
kondensator 0.15u F
kondensator 0.047uF
kondensator 68uF,el.lyt
dioder 1N4001
resistor 120 kohm
resistor 220 kohm
resistor 330 ohm
resistor 470kohm
resistor 4700 ohm
trimpotentiometer, tiovarvig 1 Megohm
trimpotentiometer, tiovarvig 10 kohm
resistansnat 7 * 220 ohm i DIL-kSpa

8 referenser
1 ARRL Handbok, Ch.5
2 An Adjustable Voltage 5A Power Supp
ly, HAM RADIO Jan 1979
3 MOTOROLA, The European CMOS Se
lection
4 ANALOG DEVICES, Transducers And
References Handbok
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Digitala byggelement

Goran Mossberg, SM7JRJ
Terrassvagen 63
292 00 Karlshamn

Del 7 a

Byggexempel: repeateroppnare, CW-tranare, slumpgenerator, testTV-sandare.

86

1750 Hz - ton

IC: 7404
R1 : 1 kohm
01 : 470 nF

•il—

1

E = 4.5 V

HI

IC: 7404
R1 : 1 kohm
C1 : 470 nF

JSlumjD-£ene_ra_to_r

Fl

V

Enkla byggexempel
Har nedan foljer ett mindre antal enkla
(och billiga) exempel pA vad man kan gora
med nAgra digitala byggelement. Avsikten ar
inte att presentera perfekta konstruktioner
utan snarare att dessa smS exempel ska ge
upphov till ideer och vidareutveckling. Vad
man mAste komma ihAg nar man "leker"
med digitala IC ar att man ar tvungen att ansluta matningsspanning till samtliga ICkapslar. Vid CMOS (motsv) kan matningsspanningen vara 3—15 V. Anvander man
TTL ska spanningen vara 5.0 V ± 5 % (oftast fungerar det aven vid 4.5 V). Observera
att RAM-minnet 2102 har matningsspanningen 5.0 V ± 5 % trots att det ar av
MOS-typ. I nedanstAende kopplingsexempel
anges den spanning som har anvants vid
test-uppkoppling. Avenom t ex TTL har an
vants Sci kan man oftast istallet ha CMOS i
samma koppling och vice versa. Kapselschemor med ben-konfiguration finns i datablad frAn fabrikanterna samt i vissa
forsaljningskataloger t ex ELFA:s. Den hogtalare som har anvants i vissa konstruktioner
kan vara en vanlig diskant-hogtalare for nAgra kronor. Kondensatorn C som kopplas mel
lan hogtalare och astabil vippa kan vara 1 uF
eller storre. Lysdioderna D kan vara av typ
TIL 209 A, CQY 26 — 28 ell^r motsvarande.
Transistorerna som anvands har fAr givetvis
dimensioneras for den strom som ska gA genom dem. Tycker man att IjudnivAn ar for lAg
i hogtalaren ar det bara att komplettera med
lamplig transistor-koppling och det samma
galler ocksA om man anser att ljusnivan i lys
dioderna ar alltfor svag.
Samtliga kopplingar ar testade men jag
kan naturligtvis inte Slaggas nAgot ansvar for
eventuella foljder som skulle kunna uppkomma vid eller i samband med uppkoppling
enligt nedanstAende scheman. Konstruktionernas komponent-varden ar oftast inte
kritiska utan dessa kan givetvis modifieras av
den som sA onskar.
Kopplingsexempel 1: Repeater oppnare
fig 7.1. Frekvensen injusteras enkelt genom
vridning pA R1. Har man inte tillgAng till en
frekvensraknare kan man ju lAta nAgon vanlig
sjal i grannskapet pipa med sin ton och justera R1 tills nollsvavning intrader. Meningen ar
den att sandarens mikrofon ska hAllas framfor hogtalaren nar en repeater ska oppnas.
Den som inte vill ta tonen genom mikrofonen
pA detta satt kan, pA lampligt satt, ansluta
den till sandarens modulator. Stabil spanningskalla bdr efterstravas. Kretsen kopplas
pA genom att den ansluts till matningsspanningen.

naturligtvis olika typer av raknare anslutas till
den astabila vippan i stallet for JK-vipporna.
Kopplingsexempel 4: Fig. 7.4 visar en liten
"test-TV-sandare". Till kopplingens utgSngsgrind anslutes en isolerad ledningstrSd. Antenn-ingSngen pS TV:n anslutes se
dan med krokodil-klamma till den isolerade
ledningstraden. Med R1 kan bilden forandras
samt stabiliseras. Stabila bilder bdr efterstravas, annars kan man bli illamSende (kanske nSgot for ovannerna?). De olika angivna
vardena pS kondensatorer ger upphov till oli
ka typer av TV-bilder.

Kopplingsexempel 2: En enkel CWtranings-apparat ses i fig 7.2. Tonhdjden regleras med R1. D lyser dS ton ljuder for att annu ett sinne ska aktiveras. Kan lampligen
kombineras med 7.1! Telegrafi-nyckeln inkopplas mellan + och IC-kapseln.
Kopplingsexempel 3: Fig. 7.3 visar en en
kel slumpgenerator med fyra olika utfall. Nar
S1 sluts stoppar man den astabila vippan
varvid nSgot av de olika utfallen presenteras
pci de bada lysdioderna. For sakerhets skull
kan alia J-, K- och Clear-ingSngar anslutas till
logisk etta. Vill man ha fler mojliga utfall kan

5^

Nu har vi (antligen?) kommit till slutet pa
serien "Digitala byggelement". Det har varit
intressant med de reaktioner som har inkommit, men nu ar det alltsS sista delen. P g a
QTC inte bara kan handla om digital teknik
har bara begransade delar av digitaltekniken
kunnat berdras och dS endast mycket ytligt.
— Dock hoppas jag att nSgra fStt intresse for
vidare studier i amnet varfor litteratur-tips
redovisas i slutet av denna del. Syftet att
orientera om vissa digitala symbolers och
funktioners innebord tycker jag har uppnStts
och "ej initierade" har nu i alia fall fStt chan
sen att lara sig forstS de fundamentala digi
tala symboler som sS ofta forekommer bl a i
QTC.

IC2: 7473
R1 : 220 ohm
01: 470 nF

E = 4.5 V

IC: 74132
R1 : 1 kohm
C1: 1 mF, 100 uF,
10 uF,, 1 uF eller
33 nF

Forts, i nasta nr.
QTC 3:1980
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UNJAR OPTOKOPPLARE

MEMOREX nya skivminne, modell 101,
ger 11,7 MB fast lagringsutrymme pci tv3 skivor. 101 :an ar idealisk for minidatorer och
ordbehandlingsmaskiner. Den har direktdriven spindelmotor, inga remmar, mcitt
110x220x350 mm och vikten ar under 9 kg.
Ovrig
information:
MEMOREX
AB
08/98 09 80.

Motorola har nu lanserat den forsta optiskt
isolerade AC-forstarkaren. MOC 5005/6 (di
gital) och MOC 5010 (linjar) ar testade for 7,5
kV isolationsspanning och finns i 6-bens DILkapsel.
(Interelko08 - 13 21 69)
(Gosta Backstrom 08 - 64 20 80)
-0 8 VCC

Anode 1 O-

//

*

K G Julin, SM0DJL
Lammholmsbacken 193
143 00 VARBY

Skivminne

Cathoaa 2 O-

-O 5 Gnd

APPARATNYTT
NC 3

KortvAgstransceivrar

i en oladdad reaktor ar det inte frSgan om.
Siemens har tillverkat varldens stdrsta
vattenkraftgenerator "stor som ett hus", for
Venezuela. Diametern ar nara 17 m, hdjden
6 m och vikten 2500 ton. Effekten ar 805
MVA.

O)

'W
‘

—»

Karnkraftssamman trade

CD

Tabellen omvandlar dB till en faktor att
multiplicera med. Tabellen galler for forstarkning av effekt.
Anvandningsexempel: om en antenn eller
forstarkare har en forstarkning av 4 dB
(vanstra koi.) blir resultatet2,512 (hogra koi.)
ganger den tillforda effekten.
AlltSci om 10 watt tillfores antennen blir
den utstrSlande effekten 25,12 watt.
dB ganger
ganger
0,0
1,000
,0
3,981
1,023
5
4,467
0,1
0,2
1,047
0
5,012
0,3
1,072
7, 5
5,623
0,4
1,096
8, 0
6,310
0,5
1,122
7,079
8, 5
0,6
1,148
9, 0
7,943
0,7
1,175
9, 5
8,913
0,8
1,202
10, 0
10,0
1,230
11
12,6
0,9
1,0
1,259
12
15,9
1,5
1,413
13
20,0
2,0
1,585
25.1
2,5
1,778
31,6
3,0
1,995
39,8
3,5
2,239
50.1
4,0
2,512
63.1
4,5
2,818
79,4
5,0
3,162
100
5,5
3,548
1000
10000
Q.

LATH UND NR 2

— en femvags koaxial antennomkopplare
som ar fjarrstyrd och heter modell 50 kommerfrSn Antenna Mart USA.
— att tanda den svarta lampan har tidigare
tillhort den humoristiska sidan, men nu saljer
JOSYKIT svarta lampor for 16:— st.
— vad sags om antennen i natsladden? sA
sager reklamen om klockradion DUX SX
7180.
— att fA volymen automatiskt andrad vid
variation av billjudet ar kanske nSgot for
kommande hamstationer, Blaupunkts bilstereo ACR 931 kan.
— orienterare och kanske RPO-are, nu
saljs SANYO elektroniska stegraknare i
Sverige.
— VLP = Video Long Play, bildskivan med
2x1 timmars speltid provsaljs nu i w-land.
— en 80-kanals tillsats for IC 240 beskrivs i
cqDL jan -80.
— Stanley Robert Mullard dog den 1:a
sept i fjol, 95 3r gammal, han var en pionjar
inom den Engelska radioindustrin. 1920 startade han Mullard Radio Valve Company.

-»

— MIKRODATORN ar en ny tidning, och
provexemplar kan fcis frcin NOVA MEDIA AB
Box 14068, 10440 Stockholm.
— den som byggt ljuspennan for ABC80
som beskrevs i DATORNYTT 10/79 (tips i
QTC 2/80) bdr observers en rattelse i
DATORNYTT 1/80.
— en kassettenhet med tvci av varandra
oberoende kassetter och drivmekanismer
som kommer frcin Techtran Ind.Inc. betecknas modell 822. Svensk representant: Tele
instrument AB.
— saxat ur en artikel om datorer: "oavsett
om de egentligen ar intelligenta eller ej fore
faller de i vart fall vara intelligenta vilket kan
ske kan ge oss anledning att fundera over
hur det manskliga tankandet ser ut''.
— ABC 80 testades i feb.nr av Radio o
Television.

KORTISAR

NJ

DATA-NYTT

HOC 5010

O O C£JO O >JO CDA

VHFtransceivrar
TS 802 en handapparat fr3n Sommerkamp
for 144 — 146 MHz, 80 kanaler i 25 kHz steg,
scanner, minne, tar kristaller upp till 173
MHz, 2 eller 0,5 watt, inbyggd mikrofon,
gummiantenn, vikt 1,5 kg, mcitt 230x75x40
mm.
IC 260E frcin ICOM tacker 144-146, SSB
och CW med 10 watt och FM med 1 eller 10
watt ut, CPU, VFO, RIT, programmerbar
scanner, minnen, cw-medhorning, break-in,
vikt 2,5 kg, m3tt 185x64x223.

■OC 5005/6

GO

KWM-380 frcin Rockwell-Collins en redan
fyra mSnader gammal nyhet. Den tacker
0,5—30 MHz i mottagning och hambanden
mellan 1,8 till 30 MHz i sandning. Modulation
ar SSB, CW, RTTY och i mottagning aven
AM. Frekvensdrift ± 150 Hz vid 0 — 50 gra
der, digitalskala, inbyggd hogtalare, noise
blanker, l^gpassfilter, mikroprocessorstyrd
syntes, saknar bandomkopplare, split VFO
med minne, instrument for S-meter uteffekt
matningsspanning och SWR, tar natspanning frSn 105 — 250 volt och liksp. frcin 12—
15 volt, kanslighet 0,5 mikrovolt vid 10dB
S + N/N, 100 watt ut PEP, vikt 22,7 kg och
mStt 191x394x457 mm.
FT 707 frAn YAESU tacker de gamla
hambanden mellan 3,5—30 MHz med
utrymme for tvci nya band, mod ar SSB CW
och AM, digitalskala, VFO, 100 watt ut, kristallfilter 350 — 600 Hz, 16-poligt MF-filter,
kanslighet 0,25 mikrovolt vid 10 dB SN, en
fargglad S-meter av unik konstruktion, en
mycket liten apparat men mcitt saknas.

Siemens information

BOKNYTT
Teledyne Semiconductor har kommit med
en ny bok, JFET-boken, som saljs av Nordisk
Elektronik 08 - 63 50 40, priset ar 35: —.

KATALOGNYTT
Ny kortformskatalog frcin ITT semiconduc
tors innehSller: TV-kretsar, musikkretsar, bilkretsar, diskreta halvledare m.m. Kan rekv.
frcin: ITT Soina, 08 - 83 00 20.

QTC 3:1980

87

AKTIVITETSTESTEN VHF:FEBRUARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ANROPSSIGNAL
SM3C0L
SM5BUZ
SM6K0K/6
SM7GWU
SM4IVE
SM6KIQ/6
SKOLM
SM6JInH

SK7EY
SM3JAW

SK5EU
SMOKCR
SK4IL
SK7JD
SM2GHI
SK7JC
SM5DSV
SM5DYC
SMOKFJ/O
SM3UL
SMOGSZ
SM7IGV
SM3GHD
SM5HYZ
SM4GGC
SM7JUQ
SMOHAX
SMOIEA
SM7H1H
SM2ILF
SK4EA/4
SM3K1F
SL5AB
SM7HPV
SMOGHQ
SM2JF0
SM3IVB/2
SM2JCP

CHECKLOGGAR:

HS
JT
G1
IR
MZ
HQ
11
I1
IS
IV
IS
HQ
GU
IU
GT
GP
JI
JI
HQ
KY
Hl
IU
IT
HQ
11
KY
JX
KZ

ANTAL QSO
62
77
77
76
68
66
66
66
63
47

QTHLOCATOR
IU06F
HS26A
GR1 IF
HS75C
HT68D
GRI3E
I T60C
GQ26G
HQ73J
JX56F

838
770
738
726
702
699
697
650
624
616
612
596
516
499
48 6
473
435
429
420
415
410
408
39 4
366
344
342
32 1
314

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

SMOJEM
SM6CWM
SM4B1F
SM2IZV
SM7JKY
SM2JAE
SM7JLT
SM2JUP
SM4JHK
SM4JKF
SM4AMP
SM3GBA
SM5KUX
SM6GUA
SM4FUY
SM6CIX
SMOEYY
SM4PG
SM4DHB
SM5FDA
SMODZH
SM3GGN
SM3DAL
SM3AZV
SM3GHB/3
SM3GT
SM4HJ
SM5CZD

POaNG

1649
1 594
1580
1323
1305
1226
1 190
1 1 43
1 085
861
11
GR
HT
IV
GQ
KZ
GQ
JY
GT
C-1
Hl
Ik
IS
FS
Hl
FS
11
Hl
G1
IT
IT
HX
HX
IX
HW
IW
HI
HT

313
31 1
301
289
282
272
244
227
224
190
188
187
1 79
172
1 70
1 47
107
102
83
82
81
65
57
46
45
43
25
15

SM5A1 Vv, SM6DUA

KOMMENTARER.
SKOLM : EN 1ES1 MED DALIG AKTIVITET OCH GANSKA DaLIGA CONDS. HAR NU MODIFIERAT NYCKLINGSFILTRE1 SA MJ
LaIER DEI Ba!IRE • MANGA SIGNALER SOM La! ILLA , MEN
DEI MESTA VAR BEROENDE Pa VaR MOTTAGARE- FT221:S DYNAMIK PACKER INTE TILL I STORSTADSOMRADEN»TYVARR, MEN
MODIFI ER INGSARBETE PAGAR. 73 OCH VI HoRS/OPR SMOFSK.
SK5EU : FSRSTA TESTEN PA FLERA AR FRAN SK5EU.KeRDE
MED LANAI PA.
OP: SMFUG
SM4AMP:B0RDE NOG FIXA NATAGG. TILL NASTA TEST. KUL
All KSRA MED BARFO1A IC-202.
SM4FUY: JA1TEKUL ATT VARA ORV PA CU/SSB PA 144 MHZ
IGEN EFTER 4 AR.ATT AK11 VITETSTESTEN SKAT VISSTE JAG
FRAN TESTERNA FRAN SK4BX.

AKTIVITETSTESTEN UHF:FEBR JAR I

1
2
3
4
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ANROPSSIGNAL
SM5CPD
SM5BEI
SMODFP
SMOFFS

VHF UHF-SHF EHF Contest and Award
Manager
Lars Gustavsson, SM0DRV
GransAngarvagen 7
161 40 BROMMA
Tel. 08 26 09 41

SHF EHF Manager
Joakim Johansson, SM6GPV
He nA GArd, PI. 3815
517 00 BOLLEBYGD
Tel. 033 860 21
(MAnd.-fred. 031 16 87 54)

VHF UHF Manager
Folke Rdsvall, SM5AGM
Vasterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA
Tel. 0764 276 38
Ej efter kl. 19

QTHLOCATOR
IT70H
JU72C
I T50H
JT51F

ANTAL QSO
39
30
31
33

POaNG

812
742
68 1
603

5
6
7
8
9
10

SM3AKU
SMOCPA
SMOFZH
SM5EBG
SM4FXR
SM6CQM

SM5HYZ
SM5DUC
SM7GUU
SM6HYG
SM5FND
SM3AZV
SM4IVE
SM4PG
19 SM7CFE
20 SM2GCQ
21 SM5FJ
22 SM3JAU

1 1
l2
13
14
15
16
17

IU30E
IT60C
I T50F
HR08B
HT57G
GR12C

IU
IT
HS
FS
HT
IX
HT
HT
HQ
LZ
IS
JX

236
193
190
1 78
163
1 35
124
124
123
1 18
1 16
107

539
478
455
443
278
249

21
31
33
15
23
12

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SM5GJB
SM4HJ
SM5AII
SM3C0L
SM2JCP
SM6GkA
SM4BTF
SM6EYK
SMOJEM
SM2IZV
SM3DAL
SM3GBA

IU
HT
IS
IW
KZ
FS
HT
FR
IT
IY
HX
Ik

101
95
90
76
74
58
57
35
30
26
13
13

KOMMEN1ARER.
SM5BEI: VARFSR SA DALIG AKTIVITET I SM3 OCH SM2
?
SM7CFE: 60% AV QS0:NA K6RDES DE SISTA 20 MINUTERNA

TES1LEDARENS KOMMENTARER:
TILL AKTIVITETSTESTEN UHF:DECEMBER K0M SM2EKQ/2P:S
LOGG FoR SENT FoR ATT BL I MEDTAGEN I RESUTATET. TILL
AKTIVITETSTESTEN VHF:JANUARI BLEV SM2JF0:S LOGG FSRDRoJD AV POSTEN OCH SKALL MEDRAKNAS PA PLATS 17 MED
MED 2119 POANG.
SM3AZV EFTERLYSER SITT RESULTAT I UHF-TESTEN FSR DEC
MANAD MEN TYVARR FINNS INGEN LOGG INKOMMEN
F SR UHF
BARA FSR VHF•

KVARIALSTESTEN
NR.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12

1979 SLUTRESULTAT

SIGNAL POaNG
5271
SM7FIH
3755
SM4IVE
3547
SM5BEI
SM6JkH
34 10
SM6DLG
2495
2267
SMOHAX
2046
SM7HBC
SM6CWM
1880
SM7JUQ
1493
1267
SM7EML
SM7IXU
124 1
SM7GWU
1112

NR.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SIGNAL POaNG
SKOAR
1084
SM4IPC
1040
SK4BX
1024
SK7EY
818
677
SM4EGB
SM7IPZ
668
664
SK7JC
SMOJEM
609
SM7FMD
592
SM3C0L
589
SMODCX
570
SH5HJL
510

NR.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

SIGNAL POaNG
SM5HJL
501
SMOHJZ
453
SM6KKX
437
SM7JQX
385
SK4AV
298
277
SM5JUT
SM7IGV
26 1
SM3ICT
253
SK7GG
212
SM3DAL
148
SM7HPV
107
SMOHBV
88

DISTRIKTSSEGRARE : O/SMOHAX *2/SM3C0L/2 *3/SMODCX/3*
4/SM4IVE*5/SM5BEI /6/SM6JUH , 7/SM7FIH.SAMTLI GA TILLDELAS SSA:S TESTDIPLOM.

****************************************************
****************************************************
DET HAR NU INKOMMIT ETT FLERTAL SVAR PA MIN FfRFRAGAN ANGAENDE TESTERNAS AVKORTNING MED 1 TIMME
. ETT
FLERTAL VILL HA KVAR
NUVARANDE TESTTID MED MOTIVE
RING ATT CONDS ALLTID AR BAST FRAMPA NATTKRSKEN SAMT
ATT MANGA ARBETAR
SA SENT PA KVALLARNA ATT DE INTE
HINNER
KSRA TEST OM DEN KORTAS NER . AV 17 INKOMMNA
SVAR
AR BARA 3 FSR EN NEDKORTNING OCH DARMED ANSER
JAG ATT MAJORITETEN VILL HA KVAR GAMLA TESTTIDEN.
****************************************************
**#**:**>***<**c***c******c**t**l** I****c**>***I**I**I***I***I*c**I*<*<*
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RESULTS - UK7VHFCW CONTEST 1979
Scandinavian
result MMC
Single op
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Multi op

1
2

UK7
SM7FJE
SM4GGC
SM3AZV
0H3MF
OH3TH
OH3ML/4
SM7GWU
OH2BWL
OH3OZ
OH3BK
OH3ST
SM4DHB

SK7MW
SK7JC

GQ
GT
IX
MU
LV
NV
HS
MU
MU
LV
MU
GT

142
36
22
31
24
26
18
16
13
6
11
3

70150
15260
9625
8524
8148
6255
4147
3244
3118
1303
1135
545
32390
10888

Disqualified
SM6BUV

Quite normal condx in Scandinavia with a weak aurora at the early hours of the contest.
The usual bad activity!
73deUK7

-- N
Lf)

CM CM CM CM CM CM

FORSLAG TILL AKTIVITETSKVALL
SM7EHK (HP), Bertil skriver att han tillsammans med SM7CFE (HQ) beslutat
propagera for en aktivitetskvall varje vecka
pA 432 MHz, varvid man valt torsdagskvallar

April 1980
Day
UT
1520-1720
1641-1841
1800 - 2000
1914-2114
2024-2224
2124-2324
-21 2216 - 0016

C
X
J
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VHF-UHFAKTIVITETFRAN RUTAHW
Under vecka 12 (16—23.3) kommer
SM0CPA, SM0CGL, SM0DZ, SM5RT att
vara aktiva frAn ruta HW. Platsen ar belagen
pA sydostsidan av Klovsjohogen (Bergs kommun) 850 m.d.h.
Foljande band och utrustningar kommer
att aktiveras.
KortvAg: TX 100 W ut + dipoler.
144 MHz: TX200 W ut, RX1,5dB, 16el.
432 MHz: TX 100 W ut, RX 1,5 dB, 2x48
el.
1296 MHz: TX 10 W ut, RX2dB, 1,2 m pa
rab.
5650 MHz: Eventuellt prov.
10000 MHz: Eventuellt prov.
Huvudsyftet ar dock att Aka skidor med
familjerna men kvallarna blir aktiverade.
Sked ordnas via nAgon av deltagarna eller via
repeatrar som vi brukar nA soderut till VasterAs (R9) och norrut upp till Ostersund/Harndsand. De som inte kort HW pA
432 och 1296 har har en god chans dA QTH't
arfantastiskt bra.

UNIVERSAL WINDOW TIMES

r- o

Our equipment
Master station. VHF transceiver (model
and preamp unknown) + 500 watts PA. 16
el tonna and CDE rotor. 2,4-speed tape
recorders, memory keyer up to 1000 Ipm.
Source: Engine electric powerplant of 1.5
kW.
"In case of trouble station". TS-700G
with preamp U310 + 50 W mobile PA. 9 el
beam, rotated by hand. Taperecorder from
master station. Memory keyer, maximum
speed 500 Ipm. Source: 12 volts car accumu
lator, with possibility to be reloaded from
master station source.
Shortwave station. Might be an ATLAS
and antenna dipole.

Kjell, SM2AZH
Tommy, SM2BAI
HAkan, SM2ENI

kl. 22.00 SNT pa 432,200 i forsta hand (varfor inte hellre i narheten av anropsfrekvensen
432,300? AGM:s komm.) pA SSB och
432,050 pA CW. Bertil skriver vidare att dom
har sked med SP1DSU (SM5MN) i HN33e
torsdagar kl. 21.00 SNT. Den som behover
rutorna HN, HP eller HQ kan alltsA passa pA!

r-- oo

SL2CU AT SQUARE KD
SL2CU plannes to be QRV from KD73c
during the PERSEID shower this year —
1980. We shall be QRV for 72 hours, from
August 10th 0000Z to August 13th 0000Z. It
might be possible for us to operate earlier,
from August 8th, but for that time we will
not arrange any schedules in advance but
will be QRV on the European VHF-net in
order to arrange QSO till we start with the re
gularly schedule list.

Common
We shall work on CW, and prefer to recei
ve at a speed of 600 — 800 Ipm. We would li
ke to use the frequency 144.012 MHz. As we
— probably — are the only VHF station in
this area it is up to the station we work to de
cide of starting transmission or receiving the
first five minutes.
All our equipment has an estimated weight
of 300 kg. It has to be carried about 4 kilo
meters from the boat station up the hillside
to the south slope of PALKESVARE, which
is KD73c, a spot located about 1 kilometer
south of the point where tho borders of FIN
LAND, NORWAY and SWEDEN are joined.
We are already 12 interested guys who will
act as porters and the interest for joining this
expedition seems to increase the number of
members, but we will only be five or six
operators.
If you are interested to work square KD,
please write to Norrbottens flygflottilj, Sekt
1/Sb, Box 721, S-951 27 LuleA, Sweden, or
call in on the VHF-net if you hear SM2AZH
andSM2BAI.

lo

VARNINGSNAT FOR ES 1980
I likhet med foregAende Ar kommer vi att
uppratta ett varningsnat for sporadiskt E un
der sasongen 1980. Varningsnatet har till
uppgift att snabbt fA ut ett larm over bandet
nar Es har upptackts eller kan forvantas. Var
ningsnatet har en A-kedja med en eller flera
deltagare per distrikt, vilka larmar varandra
per telefon. A-deltagaren larmar sedan sitt
lokala B-trad om oppningen verkar lovande.
Ett B-trad kan bestA av 10—20 deltagare
(som ett exempel).
A-kedjan bdr bestA av endast en deltagare
per rutrad (P, Q, R, S o s v upp till SM2) for
att varningsnatet skall bli riktigt effektivt.
Forra Aret nAdde vi nastan upp till den mAIsattningen, det fattades bara deltagare pA Qoch R-raderna. Det ar darfor min forhoppning att aven dessa rader skall kunna tackas
infor sasongen 1980. Kravet pA deltagare i Akedjan ar numera ganska milt, det racker
med mojlighet att kunna lyssna over FMbandet (runt 100 Mz) nAgon gAng per timme samt tillgAng till telefon.
Alla som ar intresserade att deltaga i Akedjan kan skriva till adress SM4COK, Bjorn
Israelsson, Hjarstavagen 25, 703 58 Orebro,
eller ringa per telefon 019 - 18 44 08 fore 10
april.
SM4COK

— KvartsvAgssprot for 1296 MHz.

22 2258 - 0058
23 2324-0124
0006-0206
0032-0232
0056 - 0256
0118-0318

forstaforbindelser
SM7FJE (GQ) har vid ett par tillfallen bett
att en lista over forstaforbindelser med olika
DXCC-lander skall publiceras. Den som ar
intresserad kan insanda sina bidrag till
SM5AGM.
TOPPLISTAN
Den har gAngen ar det dags att presentera
en komplett lista med sAval gamla som nya
prestationer. Som synes har det hant en hel
del sedan forra gAngen, 1 januari 1979, och
av tradition halsar vi alia nya deltagare valkomna. Vad som framst -faller i ogonen pA
144 ar kanske SM3BIU:s fina placering pA
femte plats och bara nAgra rutor frAn
"medaljplats" trots sitt nordliga QTH. Basse
har varit mycket flitig pA banden (framst via
meteorer) och har fAtt god Ion for modan.
PA 432 MHz har SM5DWC, Anders klivit
upp pA andra plats och pA 1296 MHz har det
blivit en fin forstaplacering, vilket onekligen
ar starkt med hansyn till det storre avstAndet
till Europasaktivitetscentrum.
I fortsattningen kommer antalet deltagare
pA 432 att utokas till 30 stycken, vilket omtalas redan nu som ett litet tips till er som har
en chans att komma med. I fortsattningen
kommer aven dom regelandringar att trada i
kraft som galler frAn och med 1 januari 1980
och som tidigare redogjorts for i spalten.
Nasta lista skall som vanligt galla situationen vid nasta kvartalsskifte, d v s 1 april
1980 kl. 00 GMT. Bidrag skall liksom tidigare
sandas till SM5AGM och detta galler samtliga band. Med hansyn till pAskhelgen mAste
bidragen vara SM5AGM tillhanda senast
torsdagen 3 april. SA skall vi forsoka fA med
listan redan i majnumret.
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★ TOPPLISTAN
1980-01-01

8650
?
-

80
80
79
79
80

I

MB

I

1370

80
79
80
80
79
78
80
75
79
77
79
79
79
78
78

MB

1296 MHz
1. SM5DWC (IT)

33

1050

80

2. SM6ESG (GR)

32

980

79

SM0DFP (IT)
SM6HYG(FS)
SM0FFS (JT)
SM6FHZ(GQ)
SM6CKU (GR)
SM5CPDUT)
SM0DYE(JT)
SM0CPAUT)

29
28
15
13
13
13
8
6

1060
1010
1040
1020
900
500
370
190

79
80
79
77
79
80
80
79

4
3
3
3
1

520
140
80
80
40

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

—i

7

47
45
42
41
30

I

M

850
810
810
660
710

5950

I

1220
1400
1190
1170
1230

7

8410

80
78
79
79
80
79
77
79
79
79
80
78
80
79
80
79
79
80
80
79
75
77
79
77
78
79
78
78
79
77
78
79
79
79
79
77
78
74
78
79
79
78
75
80
80
75
78
78
79
78

I

SM7BAE(GP)
SM5DWC (IT)
SM3AKWUW)
SM6CKU (GR)
SM6FYU (GQ)

7

1830
1390
—
—
—
2060
—
1890
—
—
1890
—
—
—
1470

2190
2180
—
1940
—
1960
2080
1790
1920
2160
—
1930
1940
2310
2390
—
2000
—
—
2060
—
—
—
—
1960
—
—
—
—
2070
—
1940
—
—
1860
1590
—
—
—
—
—
1510
—
—
1660
2250
—

83
81
78
78
70

I

113
91
87
86
84

432 MHz
1.
2.
3.
4.
5.

2030
1930
2190
2080
2260
1880
1890
1470
2240
1840
1850
1940
1810
2140
1890
1850
—
1760
1760
1620
2190
2030
2020
1810
1370
1880
2240
1770
1660
1530
—
1930
—
—

SM0FFS (JT)
SM0DFP (IT)
SM6HYG(FS)
SM5CPDIIT)
SM7CFE(HQ)
SM5DSN (IT)
SM0DYE (JT)
SM5LE (JT)
SM0CPAUT)
SM6FHZ(GQ)
SM5CUKIT)
SM4AXY (HT)
SM0AGPOT)
SM4DHN (GU)
SM5CCY (HS)

S

1580
1680
1600
1570
1400
1760
1720
1560
1630
1810
1730
1590
1500
1770
1710
1580
1740
1430
1370
1600
1470
1590
1710
1410
1210
1850
1540
1300
1400
1400
1280
1350
950
1500
?
1830
1490
1200
1200
1190
1880
1080
1450
1270
1210
1540
620
990
1220
1200

H

1820
1590
1590
1440
1460
1710
1830
1530
1770
1340
1660
1740
1250
1600
1380
1380
1930
1280
1260
1450
1440
1830
1820
1330
1820
1300
1620
1390
1060
1820
1440
1440
1560
1510
?
1200
1830
1120
1470
1320
680
1710
1390
1380
1420
1130
1500
1350
1380
1300

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ld

276
260
250
246
242
238
225
212
212
211
208
202
202
201
195
191
188
184
182
179
178
172
172
168
167
167
166
151
145
144
142
141
140
138
138
136
133
132
131
128
127
127
125
125
124
118
113
112
111
108

info

S m

SM0FFS (JT)
SM7WT (GP)
SM5CUKIT)
SM4COK(HT)
SM3BIU (HX)
SM4AXY (HT)
SM5BSZ(JT)
SM6CKU(GR)
SM5EJN (IT)
SM0DJWUS)
SM5CNF(HS)
SM4ARQ(HT)
SM7GWU (HS)
SM3AKW0W)
SM0BYCOT)
SM5AQJ (JT)
SM5AGM (JT)
SM4FXR (HT)
SM5CHK(HS)
SM5FND(HT)
SM5LE (JT)
SM0DFPUT)
SM0AGPOT)
SM0DRV/5
SM5CPD0T)
SM3DCX0V)
SM2CKR(KX)
SM4DHN (GU)
SM0CPAOT)
SM0DRV (IT)
SM5CJFUT)
SM4FVD(GU)
SM7BEP(HR)
SM4EBI (GT)
SM5CNQ(?)
SM6FBQ(GS)
SM0FOB (JT)
SM6CYZ/7 (GQ)
SM6PF (GS)
SM4PG(HT)
SM2BYC(MZ)
SM5BKAUT)
SM5AII (IS)
SK0LMOT)
SM5DIC (IT)
SM5DWF (JT)
SM6DGA(GR)
SM7BYU(GP)
SM5EVKUS)
SM0DMEUT)

Senaste
MB

<
£
>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Langsta QSO (km)
M
E

I

rutor

>

Antal

—
I

144 MHz

2304 MHz
1.
2.
3.
4.
5.

SM6ESG(GR)
SM6HYG(FS)
SM5CCY (HS)
SM5DJH (HS)
SM6CKU(GR)

MB
79
79
75
75
79

5760 MHz

MB

10368 MHz

MB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

79
79
78
78
78
78
79
74
74
76

SM5DWC (IT)
SM0DFPOT)
SM0EJW/0OT)
SM5QA/0UT)
SM5AQJ/0OT)
SM0DYE(JT)
SM5CPD0T)
SM5DJH (HS)
SM5CCY (HS)
SM4ETO/6(FR)

24192 MHz

MB

The above charts show the number of QTH locator squares (main squares) worked by different stations on different bands. They also show the be
st DX in km for different modes of wave propagation. All distances are computed. For wave propagation the following abbreviations are used: T =
tropo, A = aurora, M - meteor, E = sporadic-E and MB = moonbounce. They are published every third month in QTC, the Swedish amateur radio
magazine.
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TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER OCH RESULTAT

Mdnad
datum

Mars
29-30

TidiGMT

Spaltredaktor

SSA Testledare

Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

Peter Arninge SM0GMZ
Grandvagen 20?
151 64SODERTALJE

Test

Regler

CQWPXSSB Contest

1980:2

1500 - 2400
1600-1800
0600-0800
1200-1400

SPDX-Contest CW
SSA UA-Test CW
SSA UA-Test CW
SSA UA-Test CW

1980:3
1980:3
1980:3
1980:3

o

Q.

<

0000-2400

SSA UA-Test 1980
Harmed inbjudes alia licensierade amatorer att deltaga i SSA's UA-Test 1980.
Vinnaren fcir i vanlig ordning sin signal
ingraverad pa den vackra pokal som en g3ng
skanktes av SM6UA, over hela varlden kand
som Oljd John. Denna pokal ar ett standigt
vandrande pris i en arligen Sterkommande
tavling.
Tider: Pass 1 12/4 1980 kl 1600-1800
GMT.
Pass 2 13/4 1980 k10600 - 0800 GMT.
Pass 3 13/4 1980 kl 1200-1400 GMT.
Frekvenser: Endast CW pS foljande frekvenser 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 tavlingspass tilllts hogst en forbindelse per station
och band. Varje godkant mottaget och sant
meddelande ger vardera en poang, alltsS
max 2 poang per QSO.
Loggar:
Tavlingslogg,
innehAllande
sedvanliga loggutdrag samt upplysningar om
anvand station/antenn insandes till SSA
Testledare Peter Arninge SM0GMZ Grand
vagen 20, 151 64 Sodertalje. Det femstalliga
ordet skrivs heist med STORA bokstaver.
Eventuella kommentarer ar ocksci onskvarda!
Loggar skall vara poststamplade senast
den 3 maj 1980.
Testen ingSr i SSA KortvSgsmasterskap.
SM0GMZ

SPDX-Contest FONI
H26 Contest

1980:3
1980:3

0000 - 2400

ITU Contest FONI
ITU Contest CW
CQ WPX CW Contest

1980:2

SPDX-Contest 1980
Traditionsenligt inbjuder PZK till SPDXContest. Testen har efter vissa justeringar
delats upp i tv£ separata klasser, CW och
FONE samt att man bytt ut de gamla ''powi
ats'' mot 49 olika ''wojewodztwo''. En forteckning over alia bokstavskombinationerna
i de nya distrikten citerfinnes p3 annan plats i
denna mAnads testspalt.
Reglerna:
Tider: CW 5 april 1500 1500 GMT till 6 april
2400 GMT. FONI 19 april 1500 GMT till 20 ap
ril 2400 GMT.
Band: 3.5-28 MHz.
Anrop: CQ SP.
Meddelande: RS(T) + lopnummer med
borjan vid 001. SP-stationer sander RS(T) +
de nya bokstavskomb. Ex 57(9)KA.
Poang: Varje korrekt QSO med en SPstation ger 3 poang pS varje band.
Multipliers: Varje nytt "woj" ger en multi
plier, men endast en (1) gSng oberoende
av band. Max antal blir alltsS 49.
Slutpoang: Summa QSO-poang multipli
cerat med antalet "woj".
Klasser: Single op/Single band, samt
Single op/AII band.
Loggar: Skickas till PZK Contest Manager,
Zarzad Oddzialu Wojewodzkiego, Warszawa
15, P.O. Box 1052, Polen.
Mark kuvertet noga med orden Con
test Manager!!!
SM0GMZ

SU
POLSKA DISTRIKT
LO
SP1 - SZ — Szczecin
BK
KO — Koszalin
SP5 - PL
SL — Slupsk
Cl
SP2 - GD — Gdansk
OS
EL — Elblag
WA
BY — Bygdgoszcz
TO — Torun
WL — Wloclawek SP6 SP3 - GO — Gorzow
— Pila
PI
ZG — Zielona Gora
PO — Poznan
SP7 LE — Leszno
KL — Kalisz
KN — Konin
SP4 - OL — Olsztyn
LU

-i

O O
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1500 - 2400
1500 1500

co

QTC fran Testledaren
Jag har erhcillit regler betraffande den
engelska testen WAB (Worked All Britain).
Eftersom dessa ar ganska omfattande kommer de ej att publiceras i QTC utan skickas
p3 begaran till den som ar intresserad.
Testperioderna kan namnas:
30 mars FONI 14,21 & 28 MHZ.
11 maj CW 14, 21 & 28 MHz.
22juni FONI 3.5 & 7 MHz.
20juli CW3.5&7MHZ.
Adressen finns langst upp till hoger under
vinjetten "Testkalendern".
SM0GMZ

19-20
26-27
Maj
10-11
17-18
24-25

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

H26 HELVETIA CONTEST 1980
Datum: 26-27 april 1500-1500 GMT.
Mode: CWeller FONI.
QSO: Stationer utanfor HB skall kontakta
s3 m3nga HB-stationer som mojligt p3 3.5 —
28 MHz.
Meddelande: RS(T +) lopnummer med
borjan vid 001. HB-stationer sander ocksS
RS(T) + lopnummer samt en forkortning av
deras canton. Ex. 57(9)001 ZH.
Poang: QSO med HB-stationen ger 3 po
ang. Varje besstation f§r koras en (1) gSng
per band, CW eller FONI.
Multiplier: Summan av korda cantons per
band. Det finns totalt 26 stycken, se nedan!
Allmant: Diplom f£r utdelas till vinnaren i
respektive land.
Forkortningarna for de olika cantonerna
ar:
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR
SO BS BL SH AR Al SG GR AG TG Tl VD
VSNEGE JU.
Loggar:
Loggar skall vara poststampla
de senast 30 dagar efter testen och skic
kas till:
TM USKA K. Bindschedler, HB9MX,
Strahleggweg 28, 8400 Winterthur, Switzer
land.
SM0GMZ

NYDIPLOMMANAGER
Fr. o. m. 1 januari 1980 tilltradde SM5DQC
posten som SSA Diplommanager.
Hans adress ar Osten Magnusson, Box
110, S 599 00 ODESHOG.

Suwalki
SP7 - RA
Lomza
Kl
Bialystok
TG
Plock
SP8 _ BP
Ciechanow
hj
Ostroleka
qh
Warszawa
zA
Siedlce
pz
Jelenia Gora
pp
Legnica
Walbryzych gpg _ qz
Wroclaw
KA
Opole
bB
Sieradz
|<R
Lodz
NS
Skierniewice
yA
Piotrkow

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Radom
Kielce
Tarnobrzeg

Biala Podlaska
Lubli
Chelm
Zamosc
Rzeszow
Przemysl
Krosno
Czestochowa
Katowice
Bielsko Biala
Krakow
Nowy Saez
Tarnow
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For QTC lasarna har vi har ndjet att pre
senter den giltiga licensen forTLOBQ

OFFICE CENTRAFRICAIN DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS

RESULTAT SPDX CONTEST 1979 CW
MB
MB

7395
4452

85
53

255
159

29
28

DIRECTION DES TELECOMMUNICATIOS

1 SM0JHF/0 3.5
2 SM5CSS
3.5

16650
3726

150
47

450
138

37
27

SERVICE EXPLOITATION

459
30

37
10

CENTRE GESTION RADIOCOMMUNICATIONS

63

14

1 SM6JY
2 SM0CGO

1 SM0JFH/0
2 SM7CZC
1 SM6HPL

7
7

16983
300

14

882

153
10
21

Nummergrupperna efter callet stAr for: Band
(MB = Multiband), Totalpoang, Antal QSO, QSO
poang samt antal multipliers.

RESULTAT SPDX CONTEST 1979 FONI
1 SM7EVM

MB

20535

185

555

37

1 SM5CSS

3.5

5048

58

174

29

1 SM7AIO
2 SM5FTH

7
7

3657
1200

53
25

159
75

23
16

Nummergrupperna efter callet stAr for: Band
(MB = Multiband), Totalpoang, Antal QSO, QSO
poang samt antal multipliers.

Sodertalje 800131

SM0GMZ

RESULTAT IARU CHAMPIONCHIP 1979
Klass A
1 SM5BDV

3680

Klass B
SM0GNU 529.356
SM4GLC
377.520
SM3DXC 217.350
SM3DNI
180.432
SM6FKF
127.038
SM5BAX
88.200

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

SM5ACQ
SM0GMG
SM6JY
SM5AHK
SM6CST
SM7CZC

84.240
50.952
5094
2534
1386
360

Klass C

1 SM0ATN
2 SM5CSS

6058
3542

UnitA — DignTtS — Travail

Nr
TESTATION
Je soussigne, Monsieur GOUANDJIA Mi
chel, Chef de Service d'Exploitation des
Telecommunications accorde, apres ec te de
controle effectue par le Centre de Gestion
des Radiocommunications les frequences
suivantes:
F1
14 195 MHz
F2
21 295 MHz
F3
28 895 MHz
7 082 MHz
F4
F5
3 795 MHz
L'indicatif utilise pour la transmission est:
TL0BQ.
Les caracteristiques des appareils indiques
cidessus ont permis a Monsieur IOVINO
PIERZUGI, de rentrer en liasion periode tres
courtre; du 7 Decembre 1979 au 17 Decembre1979.
En foi de quio, la presente attestation est
del vree pour servir et valoir ce que de
droit./Fait a Bangui, le
Le Chef de Servicie d'Exploitaion
des Telecommunications P.l.

RESULTAT LZ DX CONTEST 1978
CW

1
2
3
4
5
6
7
8

SM7IWN
SM6EUZ
SM5EON
SM5CSS
SM2HZQ
SM3VE
SM7AAQ
SM6JY

15440
9300
5346
3876
2714
1812
1330
1275

840
594
330

9 SM7CZC
10 SM6CPO
11 SM4BTF

FONI
1068
112
3

1 SM7DBA
2 SM7MB
3 SM7HSP

SM0GMZ

Cl A L

I

TZ4AQS

CFMG

QSO with

SMI6CTQ

DATE

T>tc A
UM

GMT

I62o

MH2

21

RST

2-WAY

54 S5B

Diplom Sverige
Tio i topp 80-01-31

OBS OBS OBS----------------------------------Ny QSL-chef efter Owe SM5CMP ar HAkan SM0AQD. Lagg en extra borda pA hans
axlar genom att kora mycket tester och skicka mycket QSL!
Mer om detta i ett kommande nummer av
QTC!

Call
SM0TW
2HAG
4GTB
4SN
0ACJ
7FIG
LA4YW
6EFW
3BCZ
6ID

Namn
Nisse
Janne
Arne
Sven
Bengt
Hans
Liv
Gunnar
John
Karl

Anm.
ALL

CW
QRP

Fg
2573
2510
2419
2398
2351
2310
2235
2183
2116
2079

CW-trofen
50 N, 100 W, 200 G
Nr 1 SM6FKFFredy
50 113 212 375
(De tre forsta fcir trofdn utan kostnad)

CW-premien — mobilfatet
Sedan 31 dec.
0TW
7HZZ
7FIG
0DSF
Antal utdelade diplom: 101
Antal utgivna Record-bocker: 579.
Topplistan 2 m o VHF/UHF
1 SM0GSZBoOsmo
2 SM6EUT Anders Billingfors
3 SM5JUTRolf Heby
4 SM0KCR Robert Taby
5 SM0EAI Bjorn Vallingby
6 3GBA Sven-Erik Harndsand

185
134
112
105
101
100

DX-stns som fAtt diplom
1 LU2KAE (SM3HLL) Bertil
2 PY1ZBJ (SM7FJY) Yarl
3 LU2KAK (SM5GWX) Bror

134
113
109

SWL
1 SM4-6379 Rolf Eriksson, Malung
avliden
2 SM5-6420 Sven-Olof Bergstrom,
Hallstahammar
3 Guy Osterlind, Degerfors

1890

1828
181

QSL Manager
ON6 BC

For QTC-lasarna vill jag beratta om Jan
Wilhoit PE1AQS, kanske mera bekant som
TZ4AQS. Jan arbetar for ett tyskt foretag
som bygger en vag frAn Ansongo till Menaka. Jan har en tid varit hemma i Holland pA
semester, men frAn borjan av mars finns han
Ater QRV. Jan ar nyborjare pA kortvAg och
DX-trafik och darfor har han nu i starten haft
hjalp med DX-trafiken frAn mig. Men vi kommer snart fA hora honom kora Split Frekvens
pA egen hand, sA alia ni som annu inte haft
QSO kan rakna med att hans aktivitet kommer att oka. Jan stannar i Mali till i slutet av
1980.
Jan anvander en Trio med separat sandare
och mottagare och antenn ar dipole for 20,15
och 10 m. Under mars kommer Jan att aktivera 80 m och 40 m. Slutligen vill jag meddela att ARRL godkant hans licens, sA hans
QSL ar godkant for DXCC.
73ON6BC
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Med anledning av kung Husseins fodelsedag startade DX expeditionen 8Z4 som resulterade i over 40.000 QSO.
QTC 3:1980

DXSPALTEN
med Diplomnytt

Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG
14 000

14 050

14 150

A7 Ett flertal stationer ar QRV frAn Quatar:
DF4NW/A7 QSL via DARC. A7XA QSL via
DJ9ZB. A7XD QSL via WA4PYF som har ny
adress, endast adress via 1980 Callbook galler.
BY2F NAgon gAng i borjan av april kan vi
nog rakna med att China kommer i luften.
Operatdrer kommer bli ZL1ADI och
ZL1AM0. Enligt utlandska DX Bulletiner har
dom blivit personligt inbjudna, och de kom
mer att stanna 2 — 3 veckor. Under operationen kommer dom att anvanda samma
frekvenser som VR6HI ochZKIMB.
CE0Z Juan Fernandez. DXpeditionen ar
nu framflyttad till i borjan av mars. Det sags
bero pci transportproblem. Det kommer inte
att bli nAgon fard till CE0X. If rein Juan Fer
nandez kommer formodligen callet bli
CE5CJA/CE0Z och QSL skall skickas till
P.O. Box 2545, Concepcion Chile. SAE + 3
IRC.
D68 Ar nu Ater i luften. D68AE hors ofta
onsdagar 1715z pA 14240 SSB. QSL skall
skickas till WB20HD. D68AR hors ofta
14115—14118 17z. QSL skall skickas till
F6ACB.
ET3PG Ethiopia. MAnga var formodligen
skeptiska mot denna aktivitet. Ethiopien har
lange varit QRT, och helt plotsligt kom
ET3PG i luften med ett flertal operatdrer.
Stationen ar ok. Dom hors ofta pA 21205—
21210 SSB 10—12z. QSL skall skickas till
Box 21321, Addis Abeba, Ethiopia.
FB8ZO Amsterdam Isl. Hors ofta pA CW
14000—14003 17—18z. Han ar aven
rapporterad pA 14290 1730—1800z och pa
14104—14110 SSB 16—17z. QSLskall gA via
F6EYB.
FB8X.. FB8XV, FB8XW, FB8XY ar dom
som araktiva just nu.
FR... N2KK 8- Co resa till Indian Ocean har
lange avvaktat operationen frAn China. Eftersom nu denna senarelagts sA meddelas nu
att N2KK, N5AU och K5CO kommer att
starta resan till Indian Ocean. De har planerat
att vara QRV en vecka frAn Gloriose FR/G
Juan de Nova FR/J och Tromelin FR/T. Efter denna forsta aktivitet kommer N2KK att
fortsatta ensam till platser som han redan har
licens att kora ifrAn. Formodligen har ni nar
detta lases redan hort N2KK David QRV frAn
J28 och ST2. QSL skall gA via K5CO.
FR7AC/G/T Rykten har aven sagt att
FR7AC kommer att bli aktiv frAn Gloriose. PA
banden sags aven att FR7AC och FR7ZL pla
nerar att tillsammans blir QRV frAn T romelin.
HK0BKX Har nu ny QSL mgr WB4QFH
W. Wilson P.O. Box 1139, W. Palm Beach
FL 33402.
JW Svalbard. Det finns nu 4 operatdrer
QRV frAn Bjorndn: JW5IJ, JW8FG, JW1S0
och JW7FD. Ragnar JW7FD meddelar att de
skall stanna till i slutet av juni, och satsar nu
pA att regelbundet bli QRV enligt foljande:
Fredagar 15z 7085 SSB samt 2330z 7085
SSB. Lordagar 14z 21345 SSB samt 23z 3795
SSB. Sondagar 16z 3795 SSB. JW5IJ och
JW1S0 ar CW operatdrer, men nAgra CW
frekvenser har ej meddelats. Sked och plan-
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laggning gors ofta upp pA kvallarna 21 z
14207 SSB och dar Aterfinns ofta aven
JX9WT och LA7JO.
JX9WT skall stanna pA Jan Mayen till i slutet
av maj, han finns ofta pA 28570 SSB lordagar
och sondagar.
J7 Lloyd och Iris ar nu QRV frAn Dominica
med callet J7DBB. QSL skall som vanligt gA
via Yasme. Lloyd och Iris som senast var
QRV som J6L00 St. Lucia korde 9000 QSO
darifrAn och kontaktade 130 lander.
KH0 KGSW har bytt call till KH0AC. Han
meddelar att QSL byrAn pA Mariana Island
har ny adress: Box 7388, GD/CHRB Saipan,
Mariana Islands, 86950.
KX6PI Ar aktiv pA 40 och 80 m 05z.
PJ W2BKK/PJ7 kommer att bli QRV frAn
Sint Martin 10—24 mars.
S9 Principe o Sao Thome. Angelo
D4CBS planerar att bli QRV nAgon gAng i
mars.

DX-information frAn P29JS
Jim P29JS meddelar sina planer for den
narmaste framtiden.
VK0 Heard Island: Expeditionen lamnar
VK den 29/2 och anlander den 9—10 mars till
Heard Island. I forsta hand ar det en vetenskaplig expedition och dom kommer att stan
na 10—14 dagar. Operatdrer ar inte klart,
men rakna med att nAgon foljer med. Efter
Heard Island kommer dom att fortsatta till
Me Donald Isl. som ligger i narheten.
VK9 Willis Island DarifrAn ar det for narvarande ingen aktivitet, men det lar komma
en ny operator dit nAgon gAng i host, sA ev
QRV September —oktober.
VK9 Christmas Island Om nAgra mAnader i luften.
VK9N och Lord Howe Dit kommer Jim
att Aka nAgon gAng i vAr sA rakna med att
han blir QRV. Slutligen ber mig Jim om en
halsning till alia DX-jagare i SM.

SV SV1JG och SV1DC planerar att bli
QRV frAn Mt. Athos mars eller april.
TN.. TL0BQ blev ej QRV frAn TN8.
TN8AJ Kommer att vara QRV till hosten
1980. Y23UO brukar baka en lista pA lordagar
1430-1445 pA 21155 SSB. KI 15z brukar
trafiken med TN8AJ borja och det flyter ganska bra.
VK0KH Ar aktiv frAn Macquarie Isl han
hors ofta runt 14212 SSB frAn 07z. QSL skall
gA via VK5WV.
VK0JC Jorgen ar aktiv frAn Davis BSe
Antarctica.
VK9RH Har horts frAn Norfolk Island
14004 CW0730z.
VP1PGL Hors ofta pA 10-20 m SSB. QSL
skall skickas till: P.G. Lee Box 461 Belmopan
Belize.
XT3AA Emil ar frAn Belgien. Han hors ofta
pA 15 m SSB. QSL kan skickas till ON5GN el
ler direkt till P.O. Box 575 Ougadougou Vol
taic Rep.
XZ VE3FXT lar ha fAtt licens, men det ar
en comersiell licens och galler for mycket IA g
effekt pA21 MHz.
ZK2VE Hors ofta pA 14250 SSB 16z. QSL
via W7PH0.
4U1ITU Om du har forbindelse med
4U1ITU skall du alltid frAga vem som ar
operator eftersom varje operator ar ombedd
att svara for utskickandet av QSL.

For Zon-jagare

4W2AA Fortfarande saknas uppgifter
pA aktivitet frAn Yemen. Nu meddelar dock
DJ9ZB att han planerar en resa dit i borjan av
april.
5U7BE Hors ofta lordagar och sondagar
pA 14210 SSB. QSL skall skickas till J. Be
rger Karl-Peters-str. 1, D-6200 Weisbaden,
FRG.
7X
Ett 7X-nat har uppstAtt varje dag
1930z pA 3780 SSB. KI 13z finns samma nat
pA 28600 SSB, samt fredagar 11z 7080 SSB.
Foljande stationer ingAr 7X2SX, 7X4MD,
7X2TZ, 7X5AH, 7X2DG, 7X2HM och
7X2MA.

Kent SM4CAN kommer med foljande
intressanta Zon-information:
Zon 1 KL7ITG Dave QRV 14210 SSB 10z
onskar sked med SM bl a pA 80 m SSB QRG
3803. Han talar svenska.
Zon 19 UW0MF Mike kan koras fredagar
och lordagar 17—18z pA 7070, han ar aven
QRV21zpA 3607 SSB.
Zon 29 VK6LK Robin ar QRV for EU 19z pA
3685 SSB, han ar aven QRV pA 40 m
SSB/CW.
Zon 22 VU2DPK Deepak ar QRV for EU
23 —01z pA 3897 SSB QSX 3795 - 3800 QSL
via VU2BX.
Zon 21 AP2KS Khalid QRV 18z 7085 SSB,
samt 80 m nAgot senare QSL skall skickas
direkt.
Sista minuten nyheter
QSL mgr F6FFY vet inget om aktivitet frAn
FB8WX och returnerar nu alia mottagna QSL
via byrAn.
ZS2MI meddelar att han stannar pA Mari
on Island 3 mAnader till, och sedan blir han
avlost av en ny operator.
TI9NA kommer att bli QRV i slutet av februari.
ZL2UW/C Chatham QRV i borjan av mars.
FR7AI/T Tromelin QRV frAn 18 februari
och 2 mAnader f ramAt.

Mest eftertraktade lander 1980
14. FR7 Glorioso
1. BY China
2. VS9 Kamaran
15. CE0 San Felix
3. XZ Burma
16. YA Afghanistan
17. XV5 Viet Nam
4. ZA Albania
18. 9U5 Burundi
5. VK0 Heard
19. 4W Yemen
6. VU7 Laccadives
20. FR7 Juan de Nova
7. 70 Yemen
21. S9 St. Thomas
8. FB8 Crozet
22. HK0Malpelo
9. XU Cambodia
23. 5A Libya
10. 3Y Bouvet
24. 7Q Malawi
11. VU7 Andamans
25. 5X5 Uganda
12. 3X Guinea
13. 601 Somalia
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Bidrag skickas till DX-redaktionen,
Parkvagen 9, S 546 00 Karlsborg

I0MPF Anna Maria Friolo, Rom, Italien

Huka Er Grabbar
Det ar med stort noje jag denna m^naden
presenterar en av varldens snabbaste DX
jagare. Snabb i ordets ratta bemarkelse kanske inte stammer in pa Anna. Ni som har hort
henne pa DX-banden forst^r vad jag menar,
men jag skall forsoka forklara mig.
Anna har pa kort tid gjort sig bekant med
framstaende DX-are runt hela varlden och
genom att alltid halla sig underrattad om vad
som hander pa DX frekvens, s3 har hon pa
ett trevligt och vinnande satt alltid delat med
sig av de informationer hon snappar upp. Pa
detta satt far Anna ofta nSgon information
tillbaka, som hon magasinerar. Resultatet
blir ofta nagra rader i DX-loggen.
Anna fick sin licens i juli 1973 och dom for
sta aren blev RTTY och CW trafik det stora
intresset. 1975 borjade DX-trafiken bli det
som helt overtog intresset och p3 kort tid lyc
kas hon passera gransen 300 lander. Anna
har idag 302 lander konfirmerade och kort
hela 306 lander for DXCC. Ni kanske borjar

forst^ varfor jag sager huka er grabbar. . .
Anna 36 £r, ar hemmafru och har 2 barn.
Hennes make Viktor ar ocksS radioamator,
men han kor mest 2m och intresserar sig for
den tekniska delen vid DX-stationen. Annas
utrustning ar en Hallikrafter SR400A samt
Drake mottaqare. Slutsteqet ar av market
FL2100B och antennen en 2 el. quad som
ar monterad p3 ett torn pa taket 4 vaningar
upp.
Jag brukar alltid i mina presentationer forsoka spara orsaken till framgangarna, och
jag undrar om inte det i annas fall blir 2 saker?
1) Ett trevligt och vinnande satt, med formaga att alltid vara pa ratt frekvens nar det
hander nagot.
2) En make med tekniskt kunnande som
verkligen ser till att utrustningen ar i toppkondition.
SM6CTQ ■

QSL INFORMATION
A22BW
via DK3KD
A22DW
via VK7CH
A35MC
via WA1YDJ
A4XIK
via I8YCP
AH4AA
via W5RU
C31GY
via G4FTF
C31UX
via JA5PZL
C5AAU
via OH2FR
CN8BL
via F3HT
via AG1K
CT2YB
EE5AA
via EA5AMW
via EA8AK
EE8URE
via GW4BFU
EL0AH
via JH1PLL
EP2GY
via F6EYB
FB8ZO
via DK7XN
FK8CK
via W0AX
FR7BP
via F6AOU
FY0BE
FY0FIL
via F6ACI
via WB3KGY
H31LR
HH2EW
via WB4YRG
HL9KY
via W8YGA
HL9WZ
via WD0BMI
HM1MV
via WB7RFA
HM2JN
via JA1HBC
HM5AP
via JH5NPP
HP1XOJ via WB3KGY
HP1XRK via K1RQ
HP2XRX via WB2DCP
via I2HOF
HV1CN
via F2LY
HW6LY
via I8YCP
HZ1PS
via I0IJ
IG9UN
via IS0BYR
IM0ARI
JY9JA
via JA3KWJ
KP2A
via W3HNK
KP4AM/D via W6KNH
KP4KD
via W3HNK
KV4KV
via WB2VFT
KZ5GC
via K8LJG
KZ5GM
via N2NA
NP2AB
via K8OHC
NP4A
via W3HNK
0A4AWD via VE2AQS
via W5UBW
OD5BC
OK8ABL via DM2FRM
PJ2AAX via PA0AAX
via K4BAI
PJ2CC
via WD0FNK
PJ9GR
via W7BUN
PR8ZPJ
via K9KXA
S8AYL
SV0AR
via KB8EZ
via ZS6AEC
T4AEC
via K9KXA
T4AHC
TA1KD
via I8YCP
TA2TAT via WA4JQS
TG9AL
via K8HV

TG9CH
TG9GI
TK8ITU
TR8BJ
TR8CR
VP1NLB
VP2E
VP2EFZ
VP2MDD
VP2MEE
VP2MFM
VP2MVV
VP2SA
VP2SE
VP2SX
VP2VDH
VP2VFK
VP2VFN
VP2VFO
VP2VFX
VP8RX
VP8RY
VP8WA
VQ9RM
VS6BF
VU2CK
VU2RX
XE2SD
XT2AU
YB0ADW
YB0XB
YW1AV0
ZB2DW
ZC4AK
ZD7DX
ZD8RH
ZF2CV
ZF2CZ
ZF2DA
ZK1CL
ZK1DN
ZS3PPS
3B8CJ
3B8DB
3D6AG
3D6BT
3D6BX
4B7J
4M3OS
4T4VR
4X6A
5B4IJ
5L2T
5L7F
5Z4AA
5Z4YV
8Q7AL
8Q7AM

800125/SM5CAK

via W4Q0
via K8HV
via F6EBN
via DJ5DA
via F6AQO
via W0NFO
via WA4MAV
via K4UFZ
via W3ZZ
via N8BM
via WB80BW
via W1VV
via AB1U
via K1RH
via K1RH
via N6CW
via N6CW
via K4GKD
via AA6RX
via WA2SPL
via JA4ENL
via JA4ENL
via WA4JQS
via WB2GTW
via G3KDB
via K3GL
via W2L0G
via WD6DRM
via WA1ZEZ
via G8BNR
via JA1UT
via YV1TO
via WA3HUP
via G4ENE
via W0PAH
via G4DBW
via AI5I
via WA3UFI
via N4AJO
via N2KA
via ZL1FU
via ZS3KC
via N2KK
via K5BDX
via K9KXA
via ZS2SA
via ZS6ADV
via XE1J
via YV3KL
via OA4ALP
via aX4KX
via OE8HFL
via K4BAI
via DK3SF
via OE6MBG
via JA2AJA
via SM3CXS
via SM3CXS

P P L I
s

DXCC MIXED
SM3BIZ
SM0AJU
SM7ANB
SMICXE
SM5BHW
SM6AEK
SM0KV
SM0CCE
SM6CKS
SM6CWK
SM3CXS
SM5AZU
SM6AFH
SM6CVX
SM3RL
SM5DQC
SM7DMN
SM5BBC
SM7TV
SM5AQB
SM6EQS
SM6DBB
SM6CMU
SK6AW
SM7BIP
SM7BBV
SM7BAU
SM5BFJ
SM6CST
SM6DYK
SM0BZH
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DXCCFONI

353
349
344
335
335
335
335
334
333
333
332
332
331
325
317
315
303
302
300
300
300
290
289
287
281
276
272
271
260
254
251

SM5AJR
SM0GMG
SM0CCM

SM0DJZ
SM7BOL
SM5AQD
SM4EM0
SM5BMB
SM0GMZ
SM5AKT
SM0FKD
SM3DMP
SM5ACQ
SM6BXV
SM7RS
SKSAA
SM0DGO
SM6AYM
SM6FKF

251
246
242
237
233

196
180
178
167
161
148

SM3BIZ
SM5CZY
SM6CKS
SM5AZU
SM6AEK
SM0ATN
SK6AM
SM5AQB
SM5DQC
SM6CMU
SM7BOL
SM5VS
SM0DJZ
SM5AQD
SM0AJU
SM7RS
SM6DSS
SM5BMD
SM0GMZ
SM3GWS
SM0EYX
SM7BBV
SM5APT

DXCC CW
351
340
333
329
327
319
283
281
245
240
230
221
207
200
181
173
165
159
152
121
114
108
103

SM5BHW
SM0GMG
SM0CCE
SM0CCM
SM5AKT
SM0AJU
SM6CRH
SM6AYM
SM5AQD
SM7CZC
SM5BPW
SM3GSK
SM5VB
SM4GLC
SM7FFJ

256
246
200
184
183
165
163
161
138
110
106
104
104
101
101

Foljande stationer har utgStt ur listan, beroende pS att
nya uppgifter ej inkommit till ARRL.

SM7QY
SM6DHU

Nya DXCC
SK4BX
SM6DUA
SM5EX
SM5FUG
SM7EL
SK6DG

SM5WJ
SM5FC
SM7ASN

fran sept 301979
124
121

SM5BOF
SM6CYU
SM5CAH
SM7FWX
SM5DYI

107
107
106
106
103
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K6LPL/KH5

Kingman Reef och Palmyra
DXpedition
Snon ligger fortfarande kvar pa den lilla
vagen upp till "Figges" hogt belagna QTH.
Det skall bli roligt att se vad som hant pS DXfronten sedan forra gSngen. "Figge” sitter
mitt i ett berg av gamla QST nar jag kommer
in, han verkar nSgot drdmmande, och jag
forstcir genast att det ar n£got nytt p3 gAng.
"Figge": Hordu CTQ inte kan man planlost leta efter nya lander. Titta har vad jag
funnit i en gammal QST. Det har ar ju losningen pa DX-trafiken.
En gammal QST den hanger knappt ihop.
En artikel av Byron Goodman W1DX. Tidningen ar frein 1950 (30 3r sedan).
"Figge" menar att om han last den har artikeln fran borjan, sS hade trafiken blivit roligare.
OK, han fAr som han vill. Vi borjar fran
borjan!
Alla ni som ar m^ttligt intresserade av DXtrafik, las artikeln DX-trafik och kom med i
den spannande jakten.
DXTrafik
Begreppet "DX", som ar den i radiotrafiken anvanda forkortningen for "distance"
(avstSnd, egentligen Icingt avstcind), vaxlar
med sandarens effekt och frekvensbandet.
For QRP-mannen med kanske bara 1 a 2
watts input innbar ett DX-QSO kontakt med
t ex grannlandet och for VHF-entusiasten
forbindelse med en likasinnad bara nagra 10tal mil bort. Den DX-trafik vi har skall behandla ar emellertid den normala, d v s den
p3 vara "vanliga" band och med stationer i
fjarran lander.
Charmen med DX ar lika gammal som sjalva amatorradion antingen det galler QSO p3
storre avstSnd eller for att ha kort fler olika
lander an kamraterna inom landet eller rent
av i hela varlden. Aven om man bortser frein
det rent tavlingsmassiga momentet ar det
forvisso en harlig kansla att kontakta amatdrvanner langt Icingt borta, dar allt ar sS gott
som frammande for en. Man inser hur stor
(och p£ samma gAng liten) varlden ar och att
det finns manga andra slags manniskor an
dem man dagligen umgAs med. Den du talar
med kanske just har atit kvallsmat, medan du
sjalv sitter och ar angslig for att inte hinna i
tid till ditt arbete pa morgonen. Han kanske
ar kladd i shorts och dvaljes i ett fuktigt tropiskt klimat, medan du ar val pabyltat och
tvekar att ge dig ut i kylan.
Mycket fA av oss n3r upp i "super DX"mannens klass, liksom det bara ar ett fatal,
som blir varldsmastare i en eller annan idrott.
Alla, som inte har ett ur radiosynpunkt helt
hopplost QTH (det finns inte mSnga sadana!)
har mojlighet att uppnS kontakter med
stationer i fjarran lander. Det galler bara att
ta vara pci dessa mojligheter.
Ar det, som vi sager, d^ligt i luften, kom
mer naturligtvis den station bast igenom,
som har den basta signalen men detta behover inte betyda att vederborande anvander
hog effekt eller stora dyrbara antennsystem.
Vid DX-korning ar det faktiskt tekniken det
till stor del kommer an pS. Man mSste kunna
hastigt forflytta sig till vilken del av bandet
som heist och man mciste veta exakt var man
ligger i frekvens. En annan viktig sak ar att
vaxlingen mellan mottagning och sandning
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Kingman Reef och Palmyra expeditionen
ar slut och alia har nu 3kt hem. DXpeditionen
kom i luften lordagen den 5 januari. En sv§r
olycka holl pa att forinta hela gruppen, d3
deras flygplan krashlandade p3 det regnvSta
graset som utgjorde landningsplats pS Pal
myra Island. Hela planet blev totalt fbrstort
och i kraschen blev Jan Gould som var enda
kvinna pa expediotionen allvarligt skadad.
Jan fordes med flyg tillbaka till Honolulu dar
hon behandlades pa ett militart sjukhus. Skadorna blev omfattande ett flertal brutna ben,
bruten rygg samt inre skador.
Genom ett mirakel blev ingen av de dvriga
i gruppen skadad och expeditionen kunde
fortsatta enligt tidigare uppgjorda planer.
Halften av gruppen stannar pa Palmyra och
blev snabbt QRV med callet K6LPL/KH5.
Ovriga fortsatter med bat till det lilla revet
Kingman Reef.
Medan K6LPL/KH5 avverkar QSO dag
och natt, s3 hors det inte ett livstecken frSn
den andra gruppen, och man borjade befara
att nSgot hant dom i den hcirda stormen som
r^dde i omrSdet. Det har nu efter^t framkommit att i den harda stormen var det mycket svart att hitta det lilla revet som enligt
uppgift endast ar 200 meter Icingt och 50 me
ter brett och ligger nSgra dm over vattnet.
Efter fruktansvarda strapatser kommer
aven Kingman-gruppen i luften. I den hSrda
vinden hade dom mist ett elverk som skulle
driva slutsteget, sa det blev 48 timmar QRPkorande med callet WA2FIJ/KH5K.

Resan tillbaka till Palmyra sker utan nSgra
missoden, och de b3da grupperna Sterforenas for att planera Sterfarden till Honoluly.
Men det skulle visa sig att slutet p£ de olyckor som praglat denna expedition ej skulle
vara slut.
Dave Gardner K6LPL som till yrket ar
nevreokirurg ramlade och skar sig pci ett glas
s3 olyckligt att han omedelbart behovde
siukhushjalp. Genom kustbevakningen fordes han med ilfart till Honolulu dar det
omedelbart blev operation. Efter 4 timmars
komplicerad operation och formodligen yt
terligare ingrepp innan handen blir normal
kan slutligen hela gruppen p^borja Aterfarden till USA.
48 timmars aktivitet fr3n Kingman Reef
resulterade i 5000 QSO, medan Palmyragruppen ledd av K6LPL hade 17000 QSO.
Miss Jan Gould som kommer att f3 tillbringa Icing tid pS sjukhus ar nu tillbaka i Californien. Har ni lust att sanda en halsning till
henne, g£r det bra att skriva till foljande ad
ress: Miss Jan Gould, 1542 Beacon Av.,
Ahaheim California 92802 USA.

(och tvart om!) mSste ske snabbt och med
ett handgrepp. En god mottagare (selektiv,
kanslig och med gott signal/storningsforhSIlande) ar forstAs nodvandig. Vackarklockan
ar ocksS ett oumbarligt instrument ty det ar
vanligtvis under nattens tysta timmar de
mest sallsynta DX-en kommer igenom. D3 ar
ocksS storningarna fr3n narbelagna stationer
minst.

derna. Under sommaren ar bandet oppet
langst. Hur det ar under vintern har vi farsk
erfarenhet av. Vinter-, v3r- och hostmSnaderna ger emellertid plats for stora overraskningar saskilt p3 de tider d3 bandet just ar p3
vag att oppna eller de det skall sl3 igen.
28 MHz ar bandet for QRP-mannen, ty dar
fSr man, d3 bandet ar oppet, de mest hapnadsvackande resultat aven med I3g effekt.
Signalerna g3r den ljusa vagen. Vinter- och
vSrmSnaderna har visat sig bast for DX-kontakter. Bandet ar emellertid starkt beroende
av solflacksintensiteten.
Solflacksperioden omfattar 11 3r.
De basta DX-tiderna varierar starkt med
Srstiderna och det ar darfor inte latt att ge
ncigra mera detaljerade riktlinjer.
Resten ger sig genom flitigt lyssnande.
Hor du lokala hams ha DX-QSO utan du kan
hora motstationen ar det bast du tar en titt
pa mottagaren eller forsdker f§ upp en antenn som g£r battre i ifr^gavarande riktning.
Du anvander naturligtvis sandarantennen
aven vid lyssning!
Ge inte upp om du trots alia anstrangningar inte kan hora de sallsynta stationer dina vanner har kontakt med. De kan ha battre
mottagare eller battre lage men skillnaden
kan ocksS ligga i deras storre erfarenhet vid
DX-jakt. Har, som alltid annars, fordras traning for uppnSende av goda resultat.
Ja, dar mfiste vi lamna "Figge" foi denna
geingen, men vi fortsatter i nasta DX-spalt.

Band och tider
Den som vill bli en framstAende DX-man,
mciste forstSs vara igang pci de tider dci jaktbytet ar i rorelse. Genom flitigt lyssnande lar
man sig snart vilka band och tider som lampar sig bast for kontakter med den eller den
varldsdelen. Andra DX-intresserade amatorer kan ocksA ge vardefulla upplysningar i
den vagen. Vi tar oss en titt p3 de olika banden:
3,5 MHz-bandet ar bra for DX under vintern. Signalerna foljer har den morka vagen.
Mellan kl 0200 och 0700 hors Nord- och
Sydamerika bra och VK/ZL-stationerna
komma in omkring kl 2100.
7MHz ar bast pS vintern, vflren och sent p3
hosten. Signalerna gfir aven har over den
morka delen av globen men p5 endera eller
bfida andarna av rutten kan det rSda halvmorker (daggryning eller solnedgfing). Dessa
bflda perioder ger just de basta DX-kontakterna p3 detta band.
14 MHz-bandet ar det for DX-trafik mest
anvanda, ty har kan man ffi bra resultat dygnet runt. De basta tiderna vaxlar med Srsti-

QSL adress: WA2FIJ/KH5J. Kobelin, 8
King Arthurs Court, St. James NY 117 80
USA.
K6LPL/KH5 D.G. Gardner 415 Dibney
Lane, Beverly Hills Cal., 902 10 USA.
SM6CTQ ■
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Radiopejlorientering
Leif Zettervall, SM5EZM
Stdngjarnsgatan 139
724 73VASTERAS

— en orientering i "Ravjakt"

Banlaggnmg
Hur arrangerar man en ravjakt? Hur laggar
man banan? Hur ISng skall banan vara? Hur
Icingt skall det vara mellan ravarna? Hur skall
en ravjakt utformas for att S3 m^nga som
mojligt skall f3 utbyte av jagandet? Dessa
och mcinga andra frSgor brukar man fA nar
n£gon skall lagga sin forsta jakt. Har foljer
nSgra rSd hur man kan gS tillvaga.
Forplanera jakten noga, valj garna ett jaktomrSde som du kanner bra. Det bdr finnas
en orienteringskarta over omr^det. Om du inte vet om det finns orienteringskarta for det
omrSdet du tankt dej eller om du inte vet var
du kan fci tag pci orienteringskartor, tag kontakt med ditt Ians kartkonsulent. Hans adress
eller telefonnummer kan du fa genom Svenska Orienteringsforbundet eller narmaste
orienteringsklubb. Nar du koper kartor bdr
du frAga om det finns n^gra sarskilda villkor
foc^tt utnyttja dem. Du bdr prata med markagaren till startplatsen om den icke ar att betrakta som allman plats, landsvag eller dylikt.
1 allmanhet ar vi sa pass fci som jagar rav att
vi ror oss i markerna enligt allemansratten.
Rekognocera ditt jaktomrSde och anvand
det garna for dina helgpromenader. Studera
kartan noga och rita preliminart in ravarnas
placering. Tag hansyn till tillfartvagar for ra
varna, terrangens beskaffenhet osv. Tag dig
sedan runt banan s£ som du tankt dej basta
vagvalet. Sok upp bra gomstallen for ravarna
och hang garna upp antennerna nSgon vecka fore jakten. N5gon dag strax fore jakten ar
det lampligt att kolla att antennen sitter kvar
samtidigt som du visar raven/funktionaren
var han/hon skall ligga. Kolla att raven ej pla
cerats intill taggtrSdsstangsel eller annan inhagnad som jagarna i sin narstridsiver kan
skada sig p3 eller stora de djur eller vaxter
som inhangnaden ar till for att skydda. Undvik ocksS att placera ravar eller startplats intill
kraftledningar o dyl.
Forbered jakten noga materiellt. Kon
trollera att ravsandarna fungerar aven om
den som senast anvant dem sager att dom ar
OK.
Banlangden bdr valjas sS att majoriteten
av jagarna klarar att ta alia ravar inom stipule
rad tid, vanligen tv§ timmar for en kvallsjakt
och tre timmar for dagjakt. Banlangd valjs
4 — 8 km.
Ravantalet for en normal jakt brukar vara
fem, men det ar lampligt med tre ravar dci
man arrangerar en jakt for nyborjare.
Ravarnas placering bor garna vara Scidan
att s3 mSnga likvardiga banval som mojligt
erbjuds. Ett bdr dock vara det basta vagva
let.

Har foljer en beskrivning hur jag lade min
poangjakt 1979. Jakten arrangerades i slutet
av maj och det var en kvallsjakt, med start kl.
19.00 och sista pass kl. 2100. OmrSdet dar
jag skulle lagga jakten ar helt stangt for biltrafik, varfor startplatsen fick valjas i kanten
av omrSdet som rekognocerades noga. Jag
forstod direkt att alia ravar mSste hitta
snabbt fram till sina gryt tavlingsdagen for
att hinna bli klara i tid. Sciledes fick alia fem
ravarna folja med ut och hanga upp sina antenner i forvag. Jag Scig till att alia ravar hade
2 m stationer, aven startern. Ravarnas place
ring i terrangen framgSr av kartbilden. Dagen
for jakten traffades startern och ravarna ca
1,5 tim fore start vid startplatsen. Ravsan
darna kollades en sista g3ng betraffande
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spanning och att jordplan, myggstift, pennor
o s v fanns med. Sandarnas automater startades upp och samtliga automaters klockor
kollades mot varandra (automaterna ar typ
Mickel, se QTC nr 1/79). Sjalv skulle jag ligga
som rav nr 5 och ca en tim fore start begav vi
oss ivag till Vcira respektive gryt. Vi hade hela
tiden 2 m kommunikation varfor det var latt
att kontrollera att ravarna kom p3 plats. Ra
varna riggade upp sina sandare och startern
startade sin "Hjalp-mej-hem" sandare s3 att
ravarnas avstamningsovningar dranktes av
denna. Ravarna rapporterade till varandra
hur de hordes. TvS minuter fore start var det
radiotystnad pS ravfrek vensen. Samtliaa
automater startade upp som de skulle och
jakten forlopte utan mankemang. 23 st jagare deltog i jakten och valde banor enligt
tabellen.

Kartan visar ravarna och startplatsens lage. Rav 4 och 1 I3g utefter Bruksleden
(vandringsled). Rav 2 Idg pS en hojd mellan 2 stenblock. Rav 5 lAg mellan tvfi hojder i en klippbrant. Rav 3 I3g intill en ISg
brant under en gran.

SM i Ravjakt
1980
samt Nordiskt Masterskap kommer
att anordnas av
STOCKHOLMS RAVJAGARE (SRJ)
den 30 —31 augusti 1980
Upplysningar kan redan nu erhcillas
av
PA Nordwaeger, SM0BGU
Gravlingsvagen 59
161 37 BROMMA
Tel. 08 - 26 02 27

Tabellen visar i vilken ordning jagarna tog ravarna.
4—3 —5—2—1 = 5,1 km valde enjagare som segrade i tavlingen.
4—1—2 —5—3 = 5,4 km valde tiojagare daribland tvcian och trean.
4—2—1—5—3 = 5,9 km valdetvS st jagare
3 —5—2—1—4 = 5,4 km valde fyrajagare daribland fjarde placerade.
3 —5—2—4—1 = 5,2 km valde tre jagare.
3—5—1—4—2 = 6,2 km valde tv3 jagare.
3 —5—1—2 —4 = 6,0 km valde en jagare.
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SM5TK Kurt FranzGn
Box 13
15013TROSA

Beredskap — dvningstrafik — Public Service

SSK INFORMATION

Radiogram

SSK-Ostersund med 16 sandaramatdrer
bildad enligt radiogram den 24 jan till SSK
arbetsutskott frSn sambandsgruppledaren
SM3AVW. Sigge meddelar vidare att utbildning i radiogramhantering har skett och
en radiotrafikovning planlaggs. Lokalklubben
Jamtlands
Radioamatorer/JRA
utgor
gruppens forum.
SM3BP meddelade i ett radiogram till
SSK-AU den 15 jan. att SSK-Soderhamn
nu officiellt ar intagen i kommunens beredskapsplan. SSK-Soderhamn forum ar Radioklubben Faxe.

Exempel (pS begaran):
I
NR23R SM5TK 15TROSAJAN23
II
SM5FDD WILLI SCHRAMM
VASTERAS =
III
TACK FOR SK5SSA CW-0VNINGAR
VIA
VRK
KLUBBSTUGA
OCH
DUNDERKLUMP 1979 X GOD FORTSATTNINGX73 =
IV
FRASSE +

Representanter frSn SSK-AU
besokte Uppsala Radioklubbs Srsmote den
28 januari och informerade efter Srsmotesforhandlingama via bl a overhead-bilder sammanstallda av SM0HEB om synpunkter frSn
berorda samhallsfunktioner, sambandsbehov och Stgardsanvisningar.
Darefter foljde en livlig debatt om bl.a.
ekonomiska villkor och samarbete med andra
radioorganisationer. Det framgick, att Uppsalaklubben har en ganska stor erfarenhet av
nattrafik genom deltagande med sambandsgrupper (public service) vid olika idrottsevenemang. Klubben kommer nu att gS vidare
och planerar att bilda sambandsgrupper redo
for ev. nodtrafik.
SSK-AU representerades forutom
av
SM0HEB (vice ordf.) aven av SM5AA
(ordf.) och SM5ACQ (Public Service funktionar).

Malardalens Sambandsnat/MSN startade en "trafikskola" i SSK regi den 23 jan
for att informera och praktisera de tvS grundlaggande begreppen nattrafik och skriftlig
meddelandeoverforing/radiogram, som en
beredskapsform for ev. nodtrafik. 15 deltagare anmalde sig som medlemmar av natet
och MSN Sterkommer varje onsdag over
SK5RKM pS kanal R9 kl 2135 SNT.

SSK-mote i Nykoping
SSK-AU (arbetsutskott) har accepterat inbjudan att informera om kSren och sambandsbehov m.m. pa Nykopings Sandareamatdrer mSnadsmote mSndagen den 17
mars pS Ostra Forsamlingshemmet kl. 1900.
Inlotsning for alia intresserade sandarama
tdrer via Nykoping/Studsviksrepeatern pS
kanal R4. Intresse synes foreligga bSde norr
ut mot Sodertalje sSval som soder om KolmSrden. Valkomna!
SSK informationskanal
ar oppen lordagar kl. 1000 SNT pS 7085
kHz alt. 3720 kHz. Du ar valkommen att
checka in som lyssnare. Ge natkontrollen
din anropssignal sS fSr han battre kannedom
om lyssnarunderlaget.

SSK arbetsutskott
adress ar: SSK-AU, Box 13, 150 13 Trosa
for rekv. av anmalningsblanketter och ovrig
information. Bidrag i form av frimarken i va
lor 1:15 mottages tacksamt.
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Anm. Del ll-lll-IV sjalva meddelandet med
adress-test-underskrift. Del I ar inledningen
(eng. "preamble" eller PBL pS CW) som gor
meddelandet till ett radiogram.
Inledningen ar en vagledning och referens
for alia sandaramatdrer, som hanterar radiogrammet under dess vidarebefordran mot
adressaten. Den bestir av ett lopande nr (nr
1 pa nySrsdagen) — foretrade/klass beteckning (R for rutin) — avsandarstation — ordantal i texten — avsandningsort — datum dS
radiogrammet forfattades.
Texten ar den del som forekommer mellan
Stskillnadstecknen, som inte inraknas i ordantalet. I texten forekommer ej skiljetecken
som punkt, komma eller frSgetecken. Punkt
ersattes med "X" och frSgetecken med ordet
"frSgas".
I inledningen kan forekomma klockslag i
UTC fore datum samt aven ibland hanteringsanmarkning t. ex. HXE for "begaran om
svar" fore avsandarstation. Ett radiogram
kvitteras efter koll av ordantal samt ovrigt
innehSII.
Klassbeteckningen R (Rutin) kan under
nodtrafik ersattas med EMERGENCY
(forkortas ej pS CW) eller Prioritet (P) eller
Valfard (W for Welfare). EMERGENCY in
tar hogsta foretrade och sedan fallande
angelagenhetsgrad med Rutin i botten. Rutin
laggs St sidan under nodtrafik.
Noggrannare anvisningar finns att rekvirera frSn SCANTRAF och SSK-AU via Box
13, 150 13Trosa.
Kvittering sker "mottagit QTC nr 23" eller
"QSL nr 23". Har man accepterat ett radio
gram har man ocksci Atagit sig att snarast
fora det vidare. Underratta alltid avsandaren med returmeddelande om adressaten t.
ex. oantraffbar pga flyttning.

Ingen utom avsandaren kan annullera
ett radiogram.
Trafik med radiogram ar faktiskt en kul
sport, dar man ocksS gor nSgot St andra an
sig sjalv. Men samtidigt forkovrar du dig i
nodtrafikberedskap, dS den som beharskar
skriftlig trafik/radiogram har en betryggande
kompetensreserv och Stfoljande sjalvfdrtroende. Har kan du knyta kontakter pS
trafiksidan genom relatrafik med div. sporsmSI/halsningar m.m. till andra medbroder.
Horisonten vidgas.

nAtstatistik
publiceras pga praktiska skal med 3 mSn.
fordrojning, varforjan. mSnads trafikredovisning kommer i aprilnumret. Deadline till
spaltred. ar den 10:e varje mSnad.

Trafikvagledning for internationella SSB
nat
laktta turordning. Vanta tills NCS (natkontrollen) anger "late station or late
traffic". Anropa eller pSkalla din narvaro
med "Break".
Onskar du kontakt med en station som
just checkat in ange "Contact".
Varsko NCS nar du checkar in om du dnskar lamna natet innan det Stanger.
Misslyckas du att kontakta angiven motstation pS eller kring NCS uppgiven
trafikfrekvens Stervand till anropsfrekvensen och Steranmal dig till NCS med:
"Check back".
Har du klarat av trafiken pS den uppgivna
frekvensen med din motstation Stervander du till NCS med "Re-check".
NCS bekraftar och du "Sterlamnar"
trafikfrekvensen med t.ex. "333 clear".
Anropa NCS med "Relay" Stfoljt av din
anropssignal, t.ex. dS nSgon for NCS
ohorbar station kallar natet.
"Break-break" antyder brSdska och
trippel-break "break-break-break" en
nodsituation. Missbruka ej.
var kortfattad och begransa sandningarna till det allra vasentligaste.
Undvik att checka in pci natet, om inte
sarskilda skal foreligger, dS man hanterar
"emergency, medical, urgent eller prio
ritytraffic" pci natet.
Framfor allt LYSSNA och ge akt pS natets karaktar och NCS (Net Control Stati
on) anvisningar.
THANK YOU AND HAPPY CHECK INS
(Seanset guidelines/SM5TK).

Emergency & Public
Service notiser
Jan. 1980. En mobil sandaramator i
Stockholmstrakten observerade nSgon
som foil ihop i en busskd. Han sokte larma via SK0RIX med "CQ Emergency".
TvS mobilstationer — ingen fast station
— svarade. 90 000 larmades via besok i
en affar i narheten. (SM0HVL).
Nov. 1979. En lastbil med slap valte i
Strangnastrakten i dSligt vader (blotsno).
Olyckan observerades av SM4GWC,
som oppnade SK5RKM pd kanal R9 och
fick omedelbart svar av SM0HFB. Denne larmade 90 000 och inom nSgra minu
ter fanns brandkSr, polis och ambulans
pS plats. -GWC hade under tiden hjalpt
ut foraren. Lastbilen ISg namligen pS sidan och det brann i motorrummet.
(SM4GWC).
Anm. Bidrag till Traffic-spaltens "Emer
gency & Public Service notiser" ar verkligt angelag.na, dS det galler insatser
som faktiskt hant. VSr dokumentering av
och spridning/information om handelserna ar utomordentligt viktiga for den
svenska delen amatorrorelsen, inte minst
for att bevisa vSr samhallsnytta infor
myndigheterna: nar man behover den.
Notiser ar battre an ingen rapportering
alls.
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NATGUIDE
Dag kHz SNT Mode
Nat
Nordkalottn.M-F
7315 1745 SSB
Skandinaviennatet/SKNTo 7085 1000 SSB
SCANTRAF infokanal
S 7085 1000 SSB
Ti, F 3565 1830 CW
3RN/0vre Norrland
4RN/Nedre Norrland Ti, F 3565 1800 CW
Ti, F 3575 1830 CW
5RN/Svealand
6RN/Gotaland
Ti, F 3575 1800 CW

FM
Under nuvarande solflacksmaximum har
10 m FM W-repeatrar b§de kunnat horas och
koras. Speciellt Long Island repeatern p5
29.640 kHz har emellanSt dundrat in S9.
SM5AA0 har oversant ett amerikanskt
newsletter for repeaterklubben "Metroplex"
Box 237, Leonia New Jersey 07605, USA,
dar "Metroplex International” ger medlemsskap for alia for 7 U.S. dollars per 3r. Klubbens 10 m repeatrar i New York City ar aven
linkad till 2 m, Sci att operatdrerna dar kan dra
fordel av 10 m DX condx.
FM-trafik forekommer p3 10 m mellan
29.550 till 29.700 kHz. 29.600 kHz ar anropssignal for simplextrafik, Repeatrarna har 100
kHz avstSnd mellan in och utfrekvens.
Utfrekvenser ovanfor 29.600 kHz.
I USA-forteckningen forekommer LA2PH i
Oslo, SM1BSA, SM5ANY och SM5AAO
bland 10 m DX-FM stationerna. Darutoveren
mangd andra engelska och tyska stationer.
L3t oss reservera den har delen av 10 m aven
i SM for FM-trafik, eller hur? Vare sig under
solflacksmax eller minimum ar denna del av
bandet tydligen intressant for FM. Varfor ej
aktivera och planera hela 10 m: CW-SSBRTTY-OSCAR-FM.
Frasse

SCAG - SCANDINAVIAN CW
ACTIVITY GROUP - 5 AR
Med anledninq av detta inbjudes alia CWentusiaster till the 5th SCANDINAVIAN
SWEEPSTAKES SCAG SS 80.
Denna test ar avsedd som traning i konsten att umgSs med inledningen i ett radio
gram. Vi hoppas att Du avstSr nSgra timmar
till verkligt kvalificerad CW-trafik for att fira
SCAG. Testen ar oppen for ALLA.
SANDNINGSPASS: Lordag 15 mars kl
09—11 och 13—15 UT. Sondag 16 mars kl
09-11 och 13- 15UT.
FREKVENSER: 55-65 kHz upp pS CWdelen pS banden 80, 20, 15 och 10 mtr. 30 —
40 kHz upp pS 40.
MODE: CW. TESTANROP: "SCAG SS
de. .
Du som kor i klass A angiv genom
tillagg/QRP att har finns bonuspoang att
hamta hem.
KLASSINDELNING: A = Stn upp till 5 W
input. (QRP). B = Stn over 5 W input.
TESTMEDDELANDE: (Inledningen i ett
radiogram)
Nr Klass Avs. Ordant. Avs.ort Kl Datum
Nr lopande frSn 1, oavsett band och sandningspass. Ordant. ersattes med RST.
SCAG-medlem tillagger sitt area nr efter
ortsnamnet.

Ex: 1 A SM3BP 589 Sandarne/406 0900
Mar15
POANGBERAKNING:
Grundpoang (gp): 1 gp for varje QSO med
ratt QTC.
Bonuspoang (bp). 2 bp for stn som kor i
klass A.
Bonuspoang (bp): 2 bp for stn som har
QSO med stn i klass A (QRP).
Bonuspoang (bp): 1 bp for varje sant eller
mott QTC.
Multiplier (mp): 1 mp for varje ny SCAGarea per bnd.
TOTALPOANG: (tp): (gp + bp) x mp.
QSP-trafik: Du kan forvarva extra bonus
genom QSP.
Sand max 5 tidigare mottagna QTC till stn
i annan sektion (LA, OH, OZ, SM, OY, FO
REIGN). Mottagande stn fSr motsvarande
bonus, 1 bp per QTC.
TESTLOGG: Insandes inom rimlig tid efter
testen till SCAG Contest Manager, SM3BP,
Box2110, S-820 22 SANDARNE.
For att underlatta loggskrivningen behover
Du inte rakna ut poangen, det skoter
contestmenageriet. (!)
SL and CU in SCAG SS80!
SCANTRAF Brass Pounders Lea
que/BPL (certifikat) BPL ar oppen for alia
nordiska sandaramatorer, som via SM3BP
inrapporterar mSnadsvis personlig traffic totalt om minst 50. Senast den 10:e i manaden
efter. Rapportering via radiogram eller post.

Fran distrikt och klubbar
Eftersom jag ar sekreterare i Motalaklubben har jag fAtt i uppdrag att skriva lite om
vcir verksamhet och radiomuseet.
Forst ncigot om museet, som innehSller en
stor avdelning med rundradiosandare, med
den gamla 30 kW-sandaren som sande fr^n
Motala med anropet Stockholm —Motala i
slutet av 1920-talet. Har finns aven sandare
fr£n andra delar av landet t. ex. en ombyggd
gnistsandare fr^n 1922 byggd p3 marmorplattor i trastativ av market Telefunken och
klubbstationer fr3n 3ren kring 1925 som var
dcitidens lokalstationer. Dessutom finns mellanvAg-, FM- och trSdradio-sandare samt en
samling gamla mikrofoner av typ sockerbit
m.m.
Museet bestir ocks3 av en avdelning for
gamla radiomottagare. Den innehlller Luxors samling av gamla apparater fr^n kristallmottagaren fram till dagens stereoanlaggning.
SK5SM klubblokal finns i radiomuseet.
M§nga amatdrer har vi haft som besokt mu
seet och klubblokalen. Klubben har en kortv£g- och en 2m-station som aktiveras speciellt d3 museet ar oppet och vid m^nadsmotena som hAlls andra helgfria torsdagen
varje mSnad kl 1900. Vid klubbmotena ar
klubblokalen en traffpunkt for medlemmar
frSn en stor del av Ostergotland. Klubbmotena brukar innehSlla ett tekniskt foredrag
om
t ex antenner, vSgutbredning eller
meteorscatter, Stfoljt av kaffe i hembygds-
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g^rden. Under hosten har m^nga med
lemmar byggt sig en ravsax, s3 vi hoppas
kunna slappa ut mSnga ravjagare till sommarens jakter. Medlemmarna hjalps St att guida
i museet lordagar och sondagar under sommarmSnaderna. De amatdrer som vantar pS
QSL frSn SK5SM kommer snart att fS sitt
kort dS dessa nu hSIler pS att distribueras.
En 2 m-repeater har monterats upp i en av
masterna SK5RIM kanal R1, med tackning i
huvudsak riksvag 50 frSn Odeshog till Askersund och vastra Ostergotland. Via repeatern
pSgSr en CW-kurs.
Om du har vagarna forbi Motala ar du
hjartligt valkommen att besoka museet. Vi
staller aven upp dS museet ar stangt. Kontakta dS SM5ZU, Nisse 0141 - 512 93 som
sakert hjalper Dit tillratta.
73 Sven SM5BTC

*

SK5SM

Upptill: Telefunkenmottagaren som
forr anvandes av Televerket pS Malm
skillnadsgatan for mottagning av tidssignalen frSn Nauen i Tyskland. Nedtill en
svensktillverkad kristallmottagare.
Nedtill: Spolarna ingSr i styrsandarens
avstamningskretsar i Sveriges forsta
storstation om 30 kW. Oscillatorrorets effekt ar pS 10 kW. Foton. SM5ZU.
Omslagsbilden ar tagen av Ake Svens
son, Motala.

QTC 3:1980

SK4IL

Stockholms
Radioamatdrer

SK0AR

i VAIberg inbjuder till vArens sedvanliga
radioauktion torsdagen den 10 april kl 18.00
pA Alvenas Restaurant.
Tag med vad du vill salja! Vi utlovar en
trevlig afton och raknar med stor anslutning.
VALKOMNA!
PS SK4IL vagnar
Karl-Otto, SM4KL

V

Har utsett SMOHVL/Charlie till hedersmedlem i foreningen, for det ovarderliga arbete som han lagger ner.
Han hAller sig alltid ajour med vad som
hander i amatorvarlden och delger oss andra
amatdrer genom riksbulletinen och SRA:s lokala nat.
Vi tackar Charlie for de gAngna Aren och
hoppas vi fAr samarbeta med honom under
mAnga Ar framover.
for SRA:s styrelse SM0IEA

SK3BG
Sundsvalls Radioamatdrer,
stAr som vard for vArens SM3-mote LORDAGEN DEN 22 MARS 1980.
Plats: ESSO Motor Hotell, Norr (PA
motorvagen foljer Du anvisningen "Motell")
Tid: 11.00—17.00 Utstallning av radioutrustningar
13.00 Distriktsmotet borjar.
15.00 Paus.
15.30 Distriktsmotet fortsatter.
ca 17.00 Motet avslutas.
Motet kommer att omfatta SM3-frAgor,
Arets SSA-motioner, bussresa till SSA:s Arsmote i Stockholm m m. Dessutom staller en
valkand radiofirma ut de senaste utrustningarna for amatorradio.
Valkommen till Sundsvall: 73 de DL3, OVE
och Sundsvalls Radioamatdrer.

SM0HVL Charlie, bulletinmakare m m. Foto: SM5GQ.

SM2-meeting

1

blir det den 22 mars 1980 vid PiteA Havsbad. Narmare upplysningar i Bulletinen.
DL2SM2FGO Bjarne

Klubbar
som vill ha sitt emblem eller logotyp i
klubbspalten ombedes skicka in avdrag eller
dekal av market. Red.

ROSLAGENS SANDAREAMATORER
Box 59
742 00OSTHAMMAR

I en triangel med spetsarna i Osthammar
— Gimo — Forsmarkfinnsettantalentusiastiska sandareamatorer som nu sammanslutit
sig i en forening med namnet Roslagens
Sandareamatorer. Arsmote med val av sty
relse holls i december 1979. Styrelsen for
1980 ser ut som foljer:
Ordforande
SM5VK/Bengt
Sekreterare
SM5ELC/Janne
Kassor
SM5ASV/lngemar
Det totala antalet medlemmar som betalat
medlemsavgift 50:— for aktiv eller 25:— for
passiv raknades vid Arsmotet in till 11 stycken. Vi mots en gAng i kvartalet pA nAgot
trevligt stalle over en kopp kaffe och pratar
igenom vAra problem. VArt for narvarande
varmaste "problem” ar en repeater for 2meter pA kanal R0 som forhoppningsvis skall
komma i drift fore sommaren. Den ar i forsta
hand tankt for sjofolk utmed Roslagskusten
for att tacka en vid flack pA kartan for alia
marina amatdrer.
SM5ELC/Janne
QTC 3:1980

SM2EFB aktiverar SK2SSA vid SM2-ornas hostmeeting 1979 pA Brandon utanfor LuleA.
Foto: SM2GNY.

FrAn Roslagens Sandaramatorers konstituerande mote. Fr v KE, -GMM, - JKM,
ELC, SM, DIB, -?, XO och EPC. Foto: SM5ASV.
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p3 att byr3n fungerar d3ligt. Till Tucum3n t
ex kommer det kort p3 sin hojd en g3ng om
3ret fr3n Buenos Aires.
Nu klagar jag p3 den argentinska byr3n,
men egentligen skoter val vi oss i SM inte all
tid perfekt. Haromveckan hamtade Bror 3rets
skord av QSL p3 den lokala klubben. Det var
val s3dar en 400 kort man fick. Av dessa var
ju en stor del av forklarliga skal fr3n Sverige.
Bror, som anvander sitt hemma-call
SM5GXW, som QSL-adress, hade f3tt alia
dessa kort via LU-byr3n, trots att det p3 de
fiesta var tydligt angivet hur de skulle g3. S3
skarpning, gubbar! (och ev. tjejer).

VTIFRAN

Diplom Sverige
populart aven i
Sydamerika
Visste du att det finns forsamlingsjagare
aven i Sydamerika? Jod3, s3val i Brasilien
som i Argentina, och kanske ocks3 i flera andra av Sydamerikas lander sitter det svenska
amatdrer och plitar ner den ena forsamlingen
efter den andra i "forsamlingsboken". Naturligtvis kan vi inte satta m3let s3 hogt som att
fa alia kolumner ifyllda, ty vi har ju inte form3nen av att kunna hanga med i de forsamlingsringar, som man hor pci 80 mb darhemma. Men det g3r fdrv3nansvart bra and3. Sjalv har jag bara haft licens sedan i augusti 1979 och har redan f3tt ihop over 350 st
och det tycker jag ar en bra siffra.
Vilka ar d3 vi? Ja, de jag vet, som jagar forsamlingar fr3n utlandet ar PY1ZBJ/PY8 Yarl,
som bor i Belem vid Amazonflodens mynning, LU2KAK, Bror, som ar min granne och
jag sjalv LU2KAE, Bertil. Ibland har man turen att f3 kontakt med n3gon vanlig sjal, som
kor mobilt pa 10 m, men for det mesta blir
det s3 att vi f3r plocka en forsamling an har
an dar.
Vi vill naturligtvis valdigt garna ha kontakt
med s3 m3nga SM-stationer som mojligt, in
te bara for forsamlingarnas skull. Som utlandssvensk ar det n3got visst med kontakterna med hemlandet. S3 hor av dej, kara
kollega! Ditt anrop ar mycket uppskattat! Var
hittar du da oss? Ja, Jalle i Belem, eller Yale,
som han skriver p3 portugisiska, hittar man
nastan dagligen runt 14,305 kl 2000 UT och
cirka en timme fram3t pratande med Sveri
ge. Han har val kort nu i snart tio 3r pa den
frekvensen och vid den tiden, s3 han ar nas
tan som en fyr, en ovanligt glad fyr.
Bror kor lite sparsammare an jag sjalv,
men sakrast hittar man honom p3 onsdagar
kl 2100 UT p3 14,295 MHz d3 han har sked
med SM5BGW, men efter det han talat fardigt med honom, brukar han bli glad for alia
SM-stationer som kallar upp. Sjalv ar jag val
den mest aktive av oss alia tre, eftersom mitt
arbete gor att jag har gott om fritid. Mej hit
tar du kanske lattast efter 1700 UT p3 vardagar runt 28,640 MHz eller p3 14,295 MHz
efter kl 2100 UT. Ibland ar jag ocks3 ig3ng
mellan kl 0930 och 1030 UT p3 21,175 MHz
"I3nga vagen" (obs!) mot Sverige. Det bru
kar vara mycket fina signalstyrkor den vagen
nu under vinterhalv3ret.
Forutom Sverige ar det har det tredje landet som jag haft licens i, s3 det kanske kunde
vara roligt att jamfora sina intryck fr3n de an
dra landerna jag bott och kort radio ifrein. For
den lasare som jag inte haft ndjet att prata
med p3 radio, kan jag tala om att jag 1974 —
76 var QRV fr3n Freetown med signalen
9L1BH och mellan 1976—78 fr3n Milano som
SM3HLL/I2.
Om 9L1 var ett call, som gjorde att man
bara behovde andas det i "majken", s3 brakade det loss i andra andan, och som streck
12 fick man lara sig veta hut pa banden och
stalla in sig i kon, sa kan man saga att LU ligger nanstans mitt emellan. P3 CWar Argen
tina dock fortfarande ratt rart, och det blir
genast pile-up, nar Bror eller jag slar ett CQ.
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Mycket krSngel och Icing
vantan p3 licens
Bror, som bott har mer an ett 3r langre an
jag, talade om for mig innan jag kom, att det
tar I3ng tid att fa licens har, s3 jag gjorde i
ordning mina papper nara fyra m3nader in
nan och skickade over till honom, for att han
skulle kunna forbereda s3 mycket det gick,
innan jag anlande. Detta till trots fick jag vanta i tretton m3nader p3 den. N3gra sv3righeter att f3 licens ar det egentligen inte. Alla
som har en giltig s3dan fr3n sitt hemland
accepteras ocks3 av Argentina, men ack vad
statens kvarnar mal I3ngsamt!
N3val, sedan man val f3tt det eftertraktade
dokumentet och anropssignalen ar det inte
bara att satta igang och tuta och kora inte.
Nehej, s3 latt kommer man inte undan. Da
galler det namligen att hitta en affar som saljer loggbocker, vilket inte ar det lattaste, ga
med den upp till Televerket och be att de
skriver "en halv roman" pa forsta insidan av
boken. Vad man heter, bor, licensnr o s v.
Sedan ska hogste chefen signera och den
handlaggande tjanstemannen kontrasignera
det hela. Men inte nog med det. Varje sida
skall ocks3 stamplas och signeras av tjanste
mannen. For att kunna skriva detta p3 ma
skin, m3ste han vrida ur spiralen i ryggen p3
varje loggbok. Lagg dartill att en argentinsk
loggbok bara rymmer ca 1000 QSO, s3 fdrst3r du sakert, att 3tminstone inte amatdrradiosektionen
pa
Televerket
saknar
sysselsattning. Denna procedur maste alltsa
upprepas for varje loggbok for alia amatdrer.
En g3ng tankte jag vara smart och lite praktisk, s3 jag lamnade in tv3 loggbocker p3 en
gang. Men det holl pa att sluta med att jag
inte skulle f3 n3gon bok signerad alls! S3 det
gor vi aidrig om.
Radio Club Argentina,
SSA:s motsvarighet i LU-land
Enligt 1979 3rs callbok finns det ca 21000
amatdrer i Argentina. Dvs tre g3nger s3 m3nga som i Sverige. Huruvida det stammer eller
inte vet jag ej, ty nar en amator av n3gon
anledning upphor med sin hobby, meddelar
man inte callbooksred, detta , s3 gamla oanvanda anropssignaler kan st3 med 3r efter 3r.
S3 var det for Bror och mej. B3da fick vi sig
naler, som tidigare innehafts av andra och
nar vi tittade i callboken, stod de fortfarande
kvar dar. S3 kanske m3ste man reducera antalet med n3got tusen.
Hursomhelst s3 ar det ju avsevart flera an i
Sverige. Man tycker det darfor att det ar forv3nande, att RCA inte ger ut n3gon egen
medlemstidning. Det borde ju finnas s3val
intresse som ekonomiskt underlag for det,
tycker man. Men s3 ar det allts3 inte. Det
finns ju en s3val inkommande som utg3ende
QSL-byr3. Men har du tankt p3, att det
oftast, nar du kor en sydamerikan, ar s3, att
han sallan ber att f3 QSL via byr3n, utan
oftast s3 ger han dej sin privata P O Box.
Varfor det? Ja, ar det som har, s3 beror det

N3got om Tucaman
Tucam3n ar Argentinas minsta provins
och ligger i nordvastra hornet av landet.
Huvudstaden i provinsen, heter San Miguel
de Tucam3n, och har cirka en halv miljon inv3nare. Provinsen brukar kallas "Republikens tradg3rd". Har odlas namligen ratt
mycket gronsaker och citrusfrukter, men
framforallt ar det centrum for sockerodlingen
i landet. Industrin ar svagt utvecklad i den
har landsandan, och det ar val narmast av
den anledningen vi, SAAB-Scania, finns har
och bygger lastbilar. Vi har en utlopare av
Anderna alldeles inp3 oss och topparna i den
ar inte d3liga, Aconquija heter den hogsta
och ar over 5000 moh.
Argentinaren "p3 gatan" ar en mycket
vanlig manniska, och vi svenskar trivs bra haruppe. Vi blir alltid vanligt bemotta och ingen
skrattar ut oss, om vi inte kan s3 bra spanska
och anvander de ratta fraserna. Vi svenskar
skulle ha mycket att lara av folket har, hur
man ska ta emot invandrare, har jag en kansla av.
Jag hoppas vi hors p3 banden!
73 de Bertil, SM3HLL/LU2KAE
SAAB-Scania Arg. S.A.
P O Box 3
4000S.M.deTU CUMAN
Argentina

Bertil kampar med/mot de fem
menten.

ele-

Andrar du adress, meddela
Televerkets Radioavdelning
RFT
123 86 FARSTA
SSA kansli
Ostmarksgatan 43
123 42 FARSTA
Angiv signal och gamla adressen.

QTC3:1980

Ett Genmale
tillSM7AMI

Forsaljningsdetaljen
SSA, Ostmaricsgatan 43
123 42 FARSTA

Poetgironr 5 22 77 * 1
Tetofon 03-64 40 06

PRISUSTA
Grundlaggande Amatorradioteknik
OSCAR-satelliter, av
S. Karamanolis, eng. uppl.

85:—
40:—
40:—

Televerkets forfattningssamling
B:29, utdrag ur intemationella
telekonventionen
28 x 30cm
110 x85 cm

Storcirkelkarta, fdrglagd 62 x 52 cm
Storcirkalkarta, svartvrt 46 x 34 cm
Testloggblad i 20-satser
VH F-loggblad i 20-satser
CPR-loggblad i 20-satser
Registerkort i 500-buntar
Telegrafinyckel
SSA-duk, 39 x 39 cm ifemfarger
Teleprinterrullar, vid hdmtning
Vid postbefordran tillkommer
paketfrakten.

QTC-parm (A5)
angiv smala eller breda
QTC-parm, A4-format

3:25
6:15

QRZ YLs
I likhet med andra fore mig finner jag detta
medium tilltalande for att efterlysa en partner
med intresse for amatorradio bland annat.
Jag ar en kille som ar ensam med mina tvd
kattor sedan YL gick bort for ett halvdr se
dan. Under februari fyller jag 35, jag ar 180
Idng och vager ca 80 kg. I mitt arbete konstruerar jag elektronik. Forutom amatorradio
("T" cert) har jag mdnga andra intressen
framfor allt friluftsliv heist dd pd sjon. Min
bostadsort Norsborg ligger mitt emellan Sodertalje och Stockholm alldeles vid kanten av
Malaren. Om ndgon kanner for att svara pd
detta skriv dd en rad till: Thorleif Svanholm.
FrejsVag 4. 145 71 Norsborg.
73SM0JGT

1: —
4:10
I

Loggbok, A5-format
Loggbok, A4-format
Televerkets forfattningssamling,
Q-forkortningar
BestSmmelser for amatorradioverksamheten, B:90

180:—
20:—
ig._
7:75
18: —

I

Antennenbuch, Rothammel,
pdtyska
Ham's Interpreter, 10 sprfik
Diplombok

8 8

VHF Manual
Hints & Kinks

QTH-karta, storlek
QTH-karta, storlek
Prefixkarta 100x90 cm

30: —

17: —
6:15
5:15
5:15
5:15
30:—
215:—
7:60
8:50

10: —
22: —

Fdr modlemmar
Blazermarke SSA, 10 cm hogt, 5 cm brett,
bld botten och vit ant.krets
20.50
SSA-dekal (avdragsbild) 5,5 cm hogt,
2,5 cem brett, 5 st
5:70
Bildekal
10: —
QSL-mdrken, i kartor om 100 st
10: —
SSA medlemsndl
17:50
OTC-ndl
10:25
Ndlmedanrop
20: —
Ndlstoppar
5:15
Satt in beloppet pd postgiro nr 5 22 77 - 1. Notera bestdllningen pd baksidan av talongen.
Vid postforskott tillkommer extra avgifter.

MSste det vara sa har?
Det verkar som om det i vdrt samhalle mer
och mer smyger sig in en anda av arrogans
och likgiltighet i umganget manniskor emel
lan.
En sddan "ton” sprider sig ocksd pd amatorbanden.
Pd 80-metersbandet hander det ofta att utlandska stationer raknas som skrap och
QRM. Man kan fd hora yttranden som t ex:
"this frequency have been in use for several
hours, and will be the next 14 days"!...?
Av fbrsamlingsjagarna kan ndgon som lig
ger en eller flera kHz frdn anvand frekvens fd
hora att de stor en "frequency in use". Nagon ser det som sin uppgift att jaga bort
minsta QRM.
Amatortrafiken ar en hobby och inte
ndgon livsviktig kommunikation. Sd litet
overseende amatbrer emellan vore inte sd
otrevligt.
De har gubbarna som bara agnar sig dt
visslingar pd frekvenserna kan vi lamna darhan. Det ar forstds inte amatbrer... i sd fall
skulle de val prata som vanligt folk och saga
sin anropssignal... som de inte har.
SM5CHL

Ja, Tore. Amatorradion har mdnga aspekter, och kan inom sig rymma ett otal aktiviteter. Den snabba jakten pd rara signaler ar
bara en av de mdnga mbjlighetema. Den
staller stora krav pd operatoren i bdda andarna, men vi skall inte fbrdoma den for dess
snabbhet. Formen kan emellertid diskuteras,
och selektion av vissa prefix eller kurragommalek av ndgon av de inblandade signalerna ar osportsligt. En masterstation, som
leder in en i sander, ar pd gransen till att vara
acceptabelt, men kan ibland vara berattigat
for att utnyttja ogunstiga propagationer vid
ett kortvarigt aktiviserande av ndgon rar DXposition.
Att daremot ordna listor, eventuellt ett
dygn i forvag, ar ndgot som kan anses forkastligt. Det har ocksd orsakat stor fortvivlan
bland dem, som inte insett, att de koat till siq
en listplats, och inte varit i kontakt med
det DX man trodde.
Sammanfattningsvis kan man saga, att
detta ar en av de mdnga former som amatorradion har, och den hor hemma under rubriken trafikmetoder och sambandstraning. Dit
hor ocksd den form av "Knohults"-jakt, som
du vander dig emot.
Sked med intressanta vanner, som man
mott via amatorradion och hdller regelbundna samtal med, eller allman trastuggning i samma syfte, ar ocksd ndgot som ar
minst lika berattigad inom amatorradion.
Den form, som emellertid har krympt en hel
del, relativt andra aktiviteter, ar de egna byggena och konstruktionerna, "hemforskningen". Rent historiskt sett var radioamatorerna banbrytande dd det gallde att utforska och utnyttja radiofrekvent strdining.
Den positionen kan vi se tillbaka pd med
stolthet, men tyvarr ar den skara, som sjalvstandigt utvecklar system eller utrustningar,
mycket liten. Resten av oss kan tyvarr klassas som kopierare eller konsumenter.
Medvetenheten om detta kanske inte ar sd
stor, och mig veterligen har endast en undersokning gjorts av amatorradion: Amateur ra
dio: an international resource for technologi
cal, economic and sociological development,
Stanford recearch institute, Menlo Park, Cal.
1966. Tore, amatorradion rymmer mdnga
mojligheter, det ar en storhet hos vdr hobby.
Med vanligt 73.
-6CSB, Harald i Kdllered, RCC, OTC ex
3C1, YB9ABX, G5BXK, OA3X

OBSI Ver god ange av. signal pd talonganl

EA1JC
I QTC 9/79 omnamndes att kung Juan
Carlos av Spanien kommer igdng pd amatorbanden. Pd bilden fdr majestatet hjalp med
uppackningen av sin IC-701 med tillhorande
slutsteg.
SM4MI (Swedish Radio Supply) som skaffat fram bilden har lovat att den forsta svenska amator som kor Juan Carlos, och bestyrker detta pd godtagbart satt, skall fd originalbilden som ar i format 12x16 cm. Skicka log
gutdrag eller QSL till QTC.
—WB
QTC 3:1980
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Hamannonser
Annonspris: Minimum 10 kronor for 3 rader
(120 bokstaver, siffror eller tecken). Varje
ytterligare rad 3 kronor.
Annonsdrer som ej ar SSA-medlemmar be-

talar dubbel avgift.
Text och likvid sandes till SSA, Ostmarks-

gatan 43, 123 42 FARSTA. Postgiro 2 73 88-8.
Sista inlamningsdag den 1:a i mfinaden fore
inforandet. Namn och eller signal mSste anges.

■

SALJES

■ Transceiver Galaxy V MKII med natdel,
hogtalare, vox, mik, LF-filter o handbok.
1600:-. Bengt. 0760-847 62.
■ DRAKE R4C med 2 m och 70 cm conv.
3.000: — . SM7BZX Sven Holmkvist, Backavagen 3 222 48 Lund, 040-46 47 24.
■ SPR-4 med samtl BC- och amatorband.
Omkoppl for 2,4 kHz sei p3 AM. Toppskick.
SM7KJH. Christer 040-91 83 70 arb: 04014 20 29.
■ TILLFALLE, UFB IC 701, komplett, nyaste versionen, som ny i orig. emb. Kr
6.500: —. UFB IC 245, som ny i orig. emb. Kr
2.800: — . RM-3, som ny Kr 300: — . Mikrofon, Ten-Tec/Electro Voice 729SR, ny Kr
50: — , Ham Key dubbelpad-manipulator, ny
Kr50: —. SM0EBP, Borge, tel. 08-86 45 87
el. 1800.
■ Teleprinter Lorentz med tangenbord,
perforator och remslasare. Bra skick.
hogsbj., lagst 600: — . Tillhorande demodula
tor AFSK, 300:-. Ca 25 m RG 213, ca 2 dr
gammal. ''Oscarsatelliten'' av Karamanolis,
60: — . Windom ca 1 dr, 200: — . 4 el 2 m be
am, 50: — . TS120S som ny. CW-filter +
mic. ca 4500: — . Filter mm till Drake.
SMOHJV/Johan. 08-63 74 49 eft. 1800 helger.
■ ATLAS 210X, 2 dr, CW-filter, CWmedhorning, RIT, VOX och Turner handmic.
2.800:-. Natagg. 13,6 V, 35A, ca 1500:-.
Endast skriftliga svar pga resor. Ulf Lange,
SM6FYQ, Helmutsrogatan 4, 412 64 Goteborg.
■ Ant. TH3-MK3, 1375:— Rotor Daiwa
DR 7500/7001 A, 975: — . Allt anv. i hogst 3
mdn SM6HVR/Sune. 031-55 24 60.
■ Sig Gen Advance B4B5, 30 kHz-30
MHz, kal steg 1uV— 10m + var, inte/ext
mod. OSC Probes Tek P6010, P6011, P6054
m fl. 5CAE 08-99 87 93e18.
■ DEN OFULLBORDADE kompl, kretskort till 2 m transceiver. Sandare enl.
SM5DJH: VFO, SSB mod., exiter, PA 10W.
Plessey mottagare enl. VHF Comm.: 144-9
MHzkonv. + MF forst. enl.DK1OF; FMMF,
SSB MF, AF forst, X0, PLL VFO enl.
DK1PN. 3 st KVG filter XF9a, b, e ingdr. Saljes komplett for 1500:— SM6FBY Bengt.
Dagtid 031-42 84 40.
■ Videoterminal: Tangentbord + terminalkort + natdel. Alltihop inbyggt i Idda. RS
232 in och ut for kommunikation med Dator.
Sv-vit TV, 14" med videoingdng. (12/220V)
Pris: 1.600: — . Frekvensraknare for din kortvdgstransceiver. Beskrivning i QTC. Pris
150: — . Kenwood TR 2200G (2-m). Samtliga
rep.+2 direktkanaler. Pris: 1.100: — . Ken
wood TR 3200 (70 cm). 2 rep. + 3 direkt
kanaler. Pris: 1.800: — . PA till dito 100mW in
10W ut 250:-. SM0FUT Leif Engkvist, Tel.
08-739 17 72 el. 1900.
■ Behover du elektronisk nyckel? Sd hor
av dig. CMOS-keyer, mobil eller stabil, positiv eller negativ nyckling, endast 150:— Ring
Ferdi, SM5IWR,0141 - 534 81.
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■ Svdrt att lasa DX stationer? MOS)FET
mottagarpreselektor hjalper! 14, 21, 28 MHz
forst 20 dB 9V 1,5 mA beg. antal pris 150: — .
Ring for info SM5IWR Ferdi 0141 - 534 81.
■ JR-500S mottagare SSB, CW, AM 1080 mb. 900: - SM3JSE 0651 /612 02.
■ IC-215 inkl. BC-20. 150 QSO DX Recei
ver 0,5-30 MHz SSB. Kenwood DX 400
Storno-Viking utan x-tal. 2-m sand. -5DJH
se QTC-74. HF-del + LF-SSB del inkl. XF9Bfilter + PA13W + konverter. Mic dyn.
UDM-101. SM0EQK Bengt 0755/455 77.
■ TS-520 som ny, 3.700: — . IC-211E med
inbyggd scanner, 3800: —. Bra pris vid snabb
affar. SM0KAP Johan. 08 - 83 95 26 eft.
1900.
■ Gamla drg. o. enst. ex av QTC 1955 —
79, 73 Mag. 1967-70. HAM mag. 1976-79,
QST 1968 — 79, PR/R&T 1938 - 66 o. div.
skrifter. Aven utrensning i junkboxen, ror,
vridkond., instr., trafos m m. SM5GA KarlHenning, 08 - 88 47 44 eft. 1800.
■ Drake TR 4 helt genomgdngen med nya
ror, 2200: —. D J6H P autostart antispace 021,
40:-. Ring Mats SM7FHJ, 042 - 14 84 80.
Seaven under K0PES!
■ Inbunda drgdngar av QTC, 1960-1979
saljes. AGA FM-transceiver R2, R4, R7,
12VDC. SM6CJL Jan Timmerds, tel. 0300 253 14.
■ Komplette Drake-C line. R-4C med 2 st.
CW-filter -*- 8 st extra cristaller. T-4XC med
filter FL-1500. Nataggreg. AC-4. Hogtalare
MS-4, Orginal mic 1075, samt Speech Pro
cessor SP-101. Endast kont. bet. "heist en
kopare". Pris: 8.500:— eller hogstbjudande.
Nyanskaffningsvardet i dag ca: 12.800: — . 2
met. TS-100 + Turner mic Expander 500.
Pris 2.800: — . 2 met. Linear/Preamp, slutsteg, 120 FM 160 SSB. Pris 1.200:-.
SM0HTB Bengt-Gunnar Tel. 0155 - 107 29.
■ Transceiver HW-101 + AC power +
hdgt + CW-filter nya ror, valvdrdad 2200: —
el hdgstbj., 144 MHz transverter till ovanst 1
W ut 500:-, 8 el Hy-Gain 144 MHz 150: —
Ring Goran, SM7IYM044 - 717 09 e. 1600.
■ Drake: R-4C, T-4XC, AC-4, MS-4 + Xtal 28-30 + 15 MHz, anv. endast som exc till
2 M transv, 7000 kr. SWTPC 6800 4KRAM
+ 2 serie-interface samt Olivetti TR 318 med
remslasare och stans, servad aug. 79, 7.500
kr Antennrotor TR 144, 450 kr. Tonna 2 M
16-el, 250 kr. Apparaterna finns till pdseende
hos SM0FOW Torbjorn Naslund, Skandrvagen 14, 121 52 Johanneshov tel. 08 49 85 40.
■ Kenwood transceiver TS-515 med CWfilter, natagg. PS-515 + hogtalare, remote
VFO-5 S. 2700:-. SM5BFJ Leif 0224117 66 sakrast kl. 1615-1700.
■ Antika RX: National "1-10" 27-300 MHz,
"RBL-3" 15-600 kHz VHF: SRACT24, Stan
dard Electric CCU 8040, en TX Fransworth
M100-2. En station STR-9. HF: Mackay TX
167-A, 2 x 813, 2-24 MHz. Fritt Kdllered.
SM6CSB, Harald. 031-75 11 10.
■ P.g.a QSY saljes formdnl.: Drake TRX
TR-4C, 41/2 dr, lite kord, hemb. men f b
pwr, med satellit-Xtal, inb. MFJ-LF-filter,
(ner t. 80Hz), flakt, Shure 444 mike, Drake
LP-filter, reservror o SSM Europa 2 m-transverter. Stn-bord 2,05x0,75 m.m. hyllor o.
dubbla skdp. Rorvoltm. EICO 232 m. HFprob, 50: — . Ny Moulinex bilddammsugare,
75: — . Helt eller delat. Ev. kan 2 m
CW/SSB/(FM)-rig tagas i byte. SM7C0S
(nr Hbg), tel. 042 - 23 50 30, aven dagtid.
■ Kenwood TS 700 2 m FM, SSB, CW 10
W i utmarkt skick. Pris 2.900: — . SM6BOO
Goran 033 - 670 47.

■ CENTURY/21, CW-trcvr, 80-10 mb.
1.500:-. SM5BDB Lasse, 0911 /345 02.
■ Komplett Heath stn SB 101 spec, SB
200.
Kompl. dok,
reservd. 4500: — .
SM5AKH,08 - 27 17 00.

■ For SMOFY.s sterbhus forsaljes val
vdrdad TR4C + RV3samt AC4. Pris 3200:Ring SM0KV, Olle 08 - 64 58 10 efter
19.00.
■ HALLICRAFTERS HT37 sr nr 3.15010
trimmad och korklar. Pris 850: — . SM0KV
08 - 64 58 10 efter 1900.
■ HALLICRAFTERS SX117 + HT44 i
transceive komb. samt med nataggregat
PS —150—120. Pris 1500: — . Mottagaren
SX117 ar i original utford for 4 st tillagssband
a 500 kHz inom frekvensomrddet 1,5 — 30
MHz. SM0KVO8 - 64 58 10 efter 1900.
■ HALLICRAFTERS TO-keyer HA-1, elek
tronisk nyckel. Pris 300:— SM0KV. 0864 58 10 eft. 1900.
■ SWAN 500C, kompl. med power o.
VOX-unit. KW Z-match. Hogstbjudande!
SM6BDW Daniel. 0303 - 467 50.
■ Drake
TR4CW + noise
blan
ker-*-Power + RV4C till hogstbjudande. Da
tong HF-clipper 380 kr. Datong LF filter 480
kr. Slutsteg 1 KW 10 — 80 meter 1500 kr. Du
mont oscilloskop 350 kr. Galaxy hogtalare 75
kr. Kraftig matchbox for coax, Iw eller stege
500 kr. Massor av elektronror, ring och frdga.
SM7DZZ Kjell 040 - 41 48 35.
■ RTTY-konverter DJ6HP trim 200: — ,
ST-5 komp med 3 kort. 100: — . Dig. display
SB650 till Heath SB, HW-serierna 300: — .
Onskarkont. med PET-amatorrer. SM7BHM
Ewe. 044 - 22 94 84.
■ Transceiver KENWOOD TS-515 med
CW-filter, VFO-5SS och PS-515 saljes for
2500:— eller hogstbjudande. SM5FEX Curt
tel. 021 -35 73 22 efter 17.00.
■ Mottagare TRIO JR-599 160—10 m
amatorban- CW, SSB, AM, FM, som ny
1500:-. SM0IHR/Anders e. 17. 0847 67 03.
■ ICOM IC-701 m. orig. power och mic.
nyskick 7000: -, Fritzel 3 el yagi 10-15—20
SM3BS/Kjell 026 - 18 21 44.
■ Heathkit SB 104/A med CW-filter,
noiseblanker, remote VFO SB 644, hogtalare
SB 604, natagg. HP 1144 och mik. samt
Heathkit RX SB 301 och TX SB 401 saljes.
SM7CZL Bertil Nordahl0413 - 122 39.

□

KOPES

□ Kenwood TS 700 G 2-m transceiver. Ev
byte Yaesu FRG 7 alternativt Bernina symaskin plus kontanter m m. Heist skriftligt svar
till SM0KLU Stig Unnerstad, Riala Sattra
18/6,760 10 Bergshamra. (0176 - 651 51).
□ FV-401, VFO till FTdx-402 kopes omg.
TRS-80-agare: Hor avdig till mig for utbyte
av tips-program o dyl. Mats-SM7FHJ. 042 14 84 80.
□ IC 701. Beam 10.15.20 VHF Wattmeter
HM-2102. Kopes kontant SM7H0K Anders.
Efter kl. 1700 tel. 044 - 410 82.
□ Aldre bordsradio (BC/AM t_ex. DUX,
Radiola el. AGA med bandspr. KV kopes
omg. SM7GWF/Holger (040 - 843 44 eft.
18).
□ IC 22 eller liknande kanalmaskin, ev
aven defekt, samt trafikmottagare ca 0,5 —
30 MHz kopes. SM0IBE Birger, hem 08 97 48 80, jobb 08 - 785 24 87.
□ Rorhdllare till ror 813, nya eller beg.
SM7CRO Arnold. 0490 - 175 19.
□ Collins 30L-1 ell. 30-S1. Collins CW-filter 200 Hz + 500 Hz. Collins speaker console
312B-4. Till salu: 10 el kryssyagi 2 m, ny.
Dentron antennatuner for 3 kW m. konstant
och utgdng for 5 ant. MFJ-752 filter. Elbug
MK-1024 m. 4 minnen. Slutsteg 2 m o. FM,
QM70 ut 40 W. SM7IQX Bengt Karlsson,
Vasterldngg. 28 B, 241 00 Eslov. 0413 177 45.
□ Aldre SWAN, DRAKE, HEATH, K.W.,
YEASU, NATIONAL, HALLICRAFTERS,
etc., dret runt SM0JHF 08 - 751 20 52 kvall.
□ 1 st rorhdllare till 4-125 A. SM5CUC.
0156 - 142 72.
QTC 3:1980

SM4HBQ
SM7KFD

S M7KS
SM2KUZ
SM0KVR
SM4KWM
SM2KWQ

SM2KWR
SM5KWU
SM2KWV
SM2KWW

SM4KWX
SM7KWY

SM6KXC
SM3KXD
SM6KXF

SM7KXG
SM7KXH
SM0KXI
SM2KXJ

SM7KXL

SM6KXN
SM3KXO
SM7KXP

SM7KXQ

SM7KXT

SM5KXY
SM7KYB
SM2KYD
SM7KYE
SM7KYF
SM7KYG

SM6KYR

SM4KYT

SM7KZA
SM7KZB
SM6KZW

SM5LAA

SM2LAC
SM7LAD
SM7LAF
•SM3LAT

SM7LBA
SM7LBB
SM7LBC

SM7LDH

SM3KHY

SM3KHZ
SM6KIA

SM4KIB
A

SM4KIC

SM3KID
SM3KIE
8M3KIF

SM4KIG

SM4KIH

SM0KII

SM4KU
SM8KIK

SM3KIM

SM6KIN
SM4KIO
SM4KIP

SM6KIQ

SM4KIR
SM4KIS
SM«KrT

SM8KIU
SM8KIW

SM2KIX

8M3KIY
SM1KIZ
SM3KJA

SM6KLM
SM6KNA

-<
—<

SM5KNT

Thomas Anderssdn, Bangatan 17, 6 tr.,
722 28 VasterSs
SM0KUA William Gordon, HemgSrdsvagen 10,
191 44 Sollentuna
SM3KYL Kerstin Ericson, TullingsSs 6174, 833 00
Stromsund
SM3KQN Soren Nordlund, Jasminvagen 26, 891 00
0RNSK0LDSVIK
SM0KQO Arvar Einarsson, KungsfSgelvagen 2, 184
00AKERSBERGA
SM6KQP /ex-5962/ Pelle Larsson, Skillingsgatan 19,
502 48 BORAS
8M7KQQ Bengt-Ake Karlsson, Risatorpsvagen 8,
372 00 RONNEBY
SM7KQR Kristian Ohlsson, Gyllingvagen 11 A, 291 67
4CRISTIANSTAD
8M6KQ8 Soren Eklund, FSgelbovagen 25 A, 611 00

o

SM6GVZ

SM3KHX

NYK0PING.......................................................

8M6KQT HSkan Andersson, Flaten Seglora, 510 30
VISKAFORS
8M6KQU Dan Lydell, Hasselgatan 8, 512 00 SVENLJUNGA
8M5KQV Conny Fried, Drottninggatan 46, 582 27
LINKOPING
8M3KQW Erik Lundstrom, Virkesvagen 4, 872 00

KRAMFORS.......................................................

8M7KQX Lars-Goran Nilsson, Rollos vag 19, 291 65
KRISTIANSTAD

8M7KQY Thomas Waldstam, Kungsmarksvagen 71,
371 00KARLSKRONA
8M3KQZ Staffan Mooe, Ulvsatersvagen 23 A, 803 62
GAVLE
8M7KRC Lena Petersson, Brunnsvagen 3 A, 290 70
SVANGSTA
8M6KRD Urban Backemo, Idrottsvagen 7, 464 00
MELLERUD

—<

SM5DFY

Tore Wrangborg, Jakobsbergsgatan 3,
27100Ystad
A
Bo Hdijer, Hogklintavagen 21, 172 38
Sundbyberg
T
Kurt Johansson, Ldvhagsgatan 53, 724 71
VasterSs
T
Sven-Eric Timdahl, Erik Jonsvagen 10, 440
06 GrSbo
T
Hans Eckert, Box 17 Heden, 780 40 Mock
fjard
T
(ex-6364) Emil Bischoff, KallgfirdsmSla,
370 34Holmsjd............................................
2 (ex-6399) Sune Rosell, LovSkra Vannaryd,
340 14 Lagan
T
Karl-Gustav Sehlstedt, Docentvagen 10,
951 64 LuleS
T
Thomas Rigefalk, Meteorvagen 46, 183 33
Taby
B
Nils Myren, pl 4766, 65590 Karlstad
T
(ex-6462) Stig Svensson, Ekenstamsvagen
8, 910 40 Robertsfors................................. T
Stefan Rosander, Torsvagen 2, 951 43 LuIe3
T
Hannu Haanpaa, 3:e BjuvhovdagSngen 5,
723 52 VasterSs
T
Thomas Svensson, Ekenstamsvagen 8,
91040 Robertsfors
T
Mats Svensson, Ekenstamsvagen 8, 910
40 Robertsfors.............................
T
Ake Eriksson, Liden 1538, 79080 Alvdalen T
Lennart Schander, Vennerbergsgatan 6 A,
35004Vaxjd
T
Jan Gustafsson, StSIgatan 14 E, 302 51
Halmstad
B
Bengt Ldfqvist, Hyttgatan 19 C, 811 00
Sandviken
T
Bo Andersson, Vaniljgatan 18, 424 45
Angered
T
Stig Sjoberg, Ostanvag 74, 216 19 Malmo y
Tomas Knutsson, Bjorngatan 5, 216 16
Malmo
T
Stig Jandrdn, Siggebovagen 2, 4 tr, 181 33
Lidingo
y
Bengt-Arne Sandstrom, RSgvagen 3, 902
51 Ume3
T
Sven-Erik Andersson, Norregatan 6, 280
10Sdsdala
y
Leif Ytterstrom, Kaprifolvagen 31, 434 00
Kungsbacka
y
Jan Nilsson, ArSs 3113, 830 70 Hammerdal T
Olle Widriksson, Skolgatan 8, 280 10 Sos
dala
y
Torsten Blomdahl, RSbygatan 18 A,
242 00 Horby
y
Tony Svensson, SmSlandsgatan 5 A, 293
00 Olofstrom
y
Yngve Axelsson, Axang, 740 46 OstervSIa -jGosta Svensson, Tornfalksgatan 1 B, 214
60 Malmo
T
Kjell Nilsson, Lansmansgatan 13, 931 00
SkellefteS
T
Bengt Thornberg, V. Bernadottesgatan 10
F, 216 12 Malmo
T
Ake Jacobsson, Faltvagen 12, 291 35 Kristianstad
B
Artur Andersson, Tornfalksgatan 8 A, 214
80 Malmo
T
Leif Carlsson, Genvagen 3, 440 92 Svanesund........................................ ' -io T
(ex-6021) Tomas Joelsson, Enbacka 78,
780 10 Gustavs ..................................... T+C
(ex-4095) Rolf Jonsson, V. Storgatan 49,
270 12 RydsgSrd
T
Anders Nordkvist, Esplanaden 7, 265 00
Astorp.................................................... •
A
Mikael Sandberg, GrevegSrdsvagen 42,
421 61 V. Frolunda
T
(ex-6400) Olof Littorin, Nannberga pl
61708, 732 00 Arboga
A
Leslie Dobbing, Anders Ersvagen 23,
913 00 Holmsund
T
Freddie St6n, Rang 10, 235 00 Vellinge. .
B
(ex-6125) lb Stelhof, Rosenvagen 1, 230
47Akarp
B
ex-6446 Lennart Selin, Sodra Vagen 65,0
871 00 Harndsand
T
Leif Bjurnemark, Balderstigen 7 B, 216 19
Malmo
T
(ex-6538) Olle Jonsson, Norrbacksgatan
38 6 tr, 21624 Malmo................................. T
Claes Alfredsson, Gymnasistgatan 7 B,
214 51 Malmo
T
Rosa Eldh, pl 7112, Ignaberga, 281 00
Hassleholm
T

—<

SM0BHI

CD

SM7VP

SM3KHU
SM4KHV
SM3KHW

H

Nya signaler per den 28/1 80

SM4KHT

<
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SM4FKE
SM0IVI

»-

Jonas Karlsson, Angesvagen 6, 840 40
Svenstavik.
SM0UA
Ingvar Jonsson, Gimmerstavagen 13, 125 36
Alvsjo
SM0BHI
Bo Holjer, Hogklintavagen 21, 172 38 Sund
byberg
SM4BIE
Rolf Akesson, Kapten Ugglas vag 12, 653 46
Karlstad
SM3EFS
Lennart Lind, Sondagsvagen 128, 863 00
Sundsbruk
SM5ETS
Kaj Hjelm, Tegelviksvagen 4 G, 591 70 Motala
SM4HFI
Jan Wedin, Jagarnasvagen 63, 771 00 Ludvika
SM7HZK Bo Hasselquist, pl 1859, Landon, 290 34 Fjalkinge
SM0JHS David Mandt, Fdlvagen3, 151 57 Sodertalje
SM4JKJ
Bertil Olsson, Egils vag 3, 66500 Kil
SM0JXW Erik Winlof, Vikbyvagen 59, 181 43 Lidingo
Mats Karlsson, Stenshogsvagen 4, 222 48 Lund
SM7JXZ
SM5JZR
Goran Polhede, Karrgatan 17, 640 30 Halleforsnas
SM3KFQ Sigurd Blomqvist, Verkstadsgatan 39, 833 00
Stromsund
SM0KMR Michael BSberg, Basgrand 163, 162 46 Vallingby
SM6KOB Bonny Gustavsson, LidSkersgatan 10 B, 531 39
Lidkoping
SM2KPQ Goran Westman, fack 20, Skarvsjdby, 920 53
Stensele
SM6KRH Rune Hildingsson, Fjallstigen 53, 50261 Bor3s
SM7KTG Kent Olsson, Hagmarksvagen 8, 280 23 Hastveda
SM6KUD Anita Gustavsson, LidSkersgatan 10 B, 531 39
Lidkoping
SM7KUF Anders Wilson, Finjavagen 34, 282 00 Tyringe
SM4KUH Christer Gudmunds, Namndemansvagen 16,
791 54 Falun
SM7KUJ Goran Johansson, Verkmastaregatan 11, 598
00 Vimmerby
SM4KUW Nils Nilsson, Fridhem 688 00 Storfors
SM2KUZ Karl-Gustav Sehlstedt, Docentvagen 10, 951 64
LuleS
SM0KVD Lars Eriksson, Bostallsvagen 7, 3 tr, 147 00
Tumba
SM4KVP Per Ekblom, pl 2681,680 50 Eksharad
SM0KVR Thomas Rigefalk, Meteorvagen 46, 183 33 Taby
SM4KVV HSkan Sartz, Poesigatan 7 A, 703 71 Orebro
SM6KWJ Tomas Johansson, Marklandsgatan 17, 414 77
Goteborg
SM4KWM Nils Myrdn, pl 4766, Furuskog, 655 90 Karlstad
SM4KW0 Bo Jansson, Ringgatan 112, 653 49 Karlstad
SM3KWT Thomas Ocklund, Box 16, 830 13 Are
SM4KWX Ake Eriksson, Liden 1538, 79600 Alvdalen
SM7KXQ Torsten Blomdahl, RSbygatan 18 A, 242 00
Horby
SM2KYD Kjell Nilsson, Lansmansgatan 13, 931 44 SkelelfteS
SM6KYS Roy Svensson, PennygSngen 62, 414 82 Goteborg
SM7LAB
Bjarne Skov-Nielsen, Bruksvagen, 579 00
Hogsby
SM7LBA
Leif Bjurnemark, Baldersstigen 7 B, 216 19 Mal
mo
SM6-6594 Karl-Erik Alfredsson, Linndgatan 5 E, 533 00
Gotene
SM46595 Ole Jensen, Ringargatan 50 B, 781 55 Borlange
ange
SM0 6596 Mikael Karlsson, Sorterarevagen 7, 155 00 Nykvarn
SM26597 Kjell Eriksson, Mjolkuddsvagen 203, 1 tr, 951 57
Lu le§
SM5 6598 Helge Warskog, Parkvagen 18 A, 773 00 Fagersta
SM0 6599 (VK3YJO) Howard Milton Small, Linn6gatan
42, 3 tr, 114 47 Stockholm
SM6-6600 Bjorn Magnusson, Horngatan 55, 461 50 Troll
hattan
SM6-6601 Johannes Hjulstad, UppegSrdsvagen 70, 444 00
Stenungsund
SM6-6602 Sven-Erik Ericson, Mossen3, 43091 Hono
SM0-6603 Gunnar Dahlin, Valle, 15300Jarna
SM36604 Peter Lundberg, Kalvdansvagen 29 F, 811 37
Sandviken
SM3 6605 Karl-Ake Lundberg, St. Esplanadgatan 25 J,
803 51 Gavle
SM3-6606 Leif Frykman, Erik Larsvagen 1, 824 00 Hudiksvall
SM0-66O7 Jan Ryden, Odens vag 4, 6 tr, 145 71 Norsborg
SM0-66O8 Bjorn Halfvards, Rehnsgatan 19, 3 tr, 113 57
Stockholm
SM3-6609 Yvonne Johansson, Svedjeholmsvagen 21, 892
00 Domsjd
SM7 6610 Anders Andersson, Psilanderhielmsvag 4, 370
20 Lyckeby
SM4-6611 Goran Ahling, Blombackavagen 29, 682 00
Filipstad
SM0-6612 Michael Omota> TradgSrdsgatan 16, 172 38
Sundbyberg
SL6ZYQ
Varbergs FRO-avd. 313, Box 2035, 432 02 Varberg 2
SM3LY

SM4KHR

SM0KHS

t-

SM6EHM

SM4KHQ

Eino Nyman, Slutvagen 4, 860 10 Matfors
Peter Lofberg, Regementsgatan 70,
217 51 Malmo
Benny Moller, Lyrikgrand 10, 775 00 Krylbo
Arne Gustavsson, Ponsbachsvagen 14 B,
775 00 Krylbo
Sixten Berner, Gotlandsgatan 46, 3 tr.,
116 65 Stockholm
Gote Lagerstrom, Kristinegatan 31, 783 00
Sater
Ulf Ohrling, Bruksgatan 10 B, 852 52
Sundsvall
Eric Enqvist, Box 936, 783 00 Sater
Jan Martensson, Vinddraget 8 A, 802 30
Gavle
Sven Hansson, Batterigatan 19, 802 25
Gavle
Ingvar Jonsson, Humlevagen 16, Bergby,
817 00 Norrsundet
Lars Flintberg, Rosgatan 37 B, 803 59
Gavle
Annika Tiitus, Engelbrektsgatan
11,
411 27 Goteborg
Sten Evaldsson, Berggatan 32, 703 64
Orebro
Sven-Ove Hedstrom, Lumsheden, Box
631 B, 810 25 Ashammar
Bo Flodin, Sorbygatan 71 C, 802 20 Gavle
Torbjorn Nystrom, Faltspatsvagen 18 D,
803 61 Gavle
Ewe Jonsson, Stationsgatan 12 A, 810 24
KungsgSrden
Kent Gustafsson, Satra Grand 49, 702 28
Orebro
Lars-Gunnar Carlsson, Domesta, 715 02
Stora Mellosa
Torbjorn Lidstrom, Nyhemsvagen 26,
134 00 Gustavsberg
Ake Gustafson, Ringstorpsvagen 67,
703 69 Orebro
Dick Eidelind, Vaderilsgatan 1, 417 37 Gdteborg
Bengt Bromander, Sodra Centralgatan 14
C, 802 20 Gavle
Malcolm Sinclair, Hasslingegatan 7,
421 60, V. Frolunda
(ex-6105) Lars Borgmalm, Skyllberg,
690 45 Asbro
Leif Johansson, Rfldmansplan 1 B, 696 00
Askersund
Kjell Pettersson, Hastskogatan 13 B,
582 53 Linkoping
Ren6 Loretan, Ornskdldsgatan 75, 703 50
Orebro
Ulf Larsson, Box 58, 710 40 Frovi
Lennart Loow, Egnahemsgatan 9, 442 00
Kungalv
Clas Hansson, Box 71, 438 01 Landvetter.
Bo Sundestrand, Norra Rydsbergsv. 56,
443 00 Lerum
Rolf Johansson, Hagelstigen 17, 931 00
SkellefteS
Margaretha Eriksson, Kaserngatan 26, 1
tr., 802 25 Gavle
....................
Lars Olsson, Box 7, 620 13 Stdnga
Markku Leinonen, Gardesvagen 2, 870 40
Lundevarv
T +
Ari Lammi, Medoragatan 21, 814 00 Skutskar
Anders Nordin, Dammen, 440 33 Harestad

»-

SM0DWN
SM7DXW

SM3KHO
SM7KHP

CD

SM5CYI

Gunnar Gustavsson, Selebovagen 3, 122 48 Enskede
Harry Svensson, Jarnvagsgatan 12, 466 00
Sollebrunn
Tommy Malm, Lunden, KSveryd, 560 27 Tenhult
Tore Dannerud, Jagaregatan 29, 641 32
Katrineholm
Soren Persson, Axvagen6, 13555Tyresd
Ulf Jansson, Ympningsvagen 27, 240 14 Veberod
Goran Berg, Rosengatan 30, 434 00 Kungsbacka
Per-Goran Engstrom, Storbyvagen 16, 782 00
Malung
Bjorn Landerholm, Solangsvagen 146, 191 54
Sollentuna

H

SM6AHC

SM7ARF

Nya medlemmar per den 31 januari 1980

Nedanstdende nya signaler "tappades
bort” under 1979.

Aterintrade

SM5AGV

O

Nya medlemmar
och signaler
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YAESU

FT101ZD

HF transceiver
Covers: 160 thru 10 meters plus WWV, modes: LSB, USB,
and CW, built-in power supply, digital and analog frequen
cy readout, 6146B final tubes, RF speech processor, variable
IF bandwidth, noise blanker, heater switch, VOX, attenua
tor 10 dB or 20 DB selectable.
4995:—
(Ca pris 5850: — )

DataCom
Box 442 • 194 04 • UPPLANDS VASBY • 0760-858 73

UTHYRES!

BEGAGNAT & DEMO

"GRENSESTUA"
I MOROKULIEN
uthyres till radioamatdrer som vill kora med
den unika signalen

SJ9WL
Stugan ar komplett med radioutrustning,
koks- och baddutrustning, och dygnskostnaden ar I3g.
Tag kontakt med SM4IM Enar Jansson,
Gardesgatan 5, 670 50 CHARLOTTEN
BERG. Tel. 0571 - 200 93.
Nyckel till stugan finns aven vid tullstationen.

3.550: —
3.250: —
3.000: —
4.950: —

Slutsteg 2x813
Henry K-2000

950: —
4.000: —

ICOM IC-201
Trio TS 700 G
Yaesu FT 221 R
Multi 8 (FM)

2.750: —
2.850: —
2.950:975:-

295: —
375: —
1.350: —
125: —
475: —
790: —
325: —
30: —
140:-

Drake cw-filter
Drake noise-bl.
Drake MN-2000
Johnson LP-filter
Yaesu, vfo FV301
Heathkit 12v/20A
Heathkit HM-2102
Drake xtals, st
Drake MS-4

425:-

Squeeze-key

CAB-elektromk
Box 4045
550 04 JONKOPING
Tel. 036 -16 57 60, Nils, SM7CAB

KATALOG 1980

ANNONSPRISER
1/1-SIDA
3/4 "
1/2 "
3/8 "
1/4 "
1/8 "

Drake R4-C m NB
Drake T4XC m pwr
Uniden 2020
Kenwood TS 820

med senaste nytt ar klar.

700:—
550:—
425:—
350:—
250:—
150:-

Rekvirera ditt exemplar.

Vi sander den gratis.

Sj SVEBRY ELECTRONICS HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 01 SKOVDE 1 TEL 0500-800 40

DJH transvertrar/konvertrar
CW INTERFACE
Passar dom fiesta datorer med snitt p3 5—18 V. Laser ISngt
ner i bruset. Litet format.
CW filter for inbyggnad eller i separat ISda for horlur.

For bSda galler: Justerbar bandbredd, variabel passfrekvens
600 — 5000 Hz, matning 9—18 V.
For dvrig upplysning kontakta SM6PL,
0506 - 500 44.
Pris: till dator 95: —, inb. 55: —.
Moms och porto tillkommer. Obs. Byggsatser.

R L Industrielektronik
Ballefors skola
540 50 MOHOLM
104

Roland,

\

for 144 MHz 432MHz 1296MHz]
Linjara transvertrar:
144 MHz fran 28 MHz
Brusfaktor 1,8 dB. Uteffekt 10 W.
432 MHz fran 28 MHz
432 MHz fran 144 MHz
Brusfaktor 2.2 dB. Uteffekt 6W.
1296 MHz fran 144 MHz
Brusfaktor 4,5 dB. Uteffekt 1.7 W.

Best, nr
78-39731
78-3974-9

78-3975-6

Best.nr

78-3970-7
78-3971-5

78-3972-3

78-3977-2

Samtliga enheter monterade i lada
samt avsedda for 12 - 14 V
matningsspanning.

\z_

Konvertrar:
144 MHz till 28 MHz
Brusfaktor 1,8 dB.
432 MHz till 28 MHz
Brusfaktor 2.2 dB.
1296 MHz till 144 MHz
Brusfaktor 4.5 dB.

EL FA

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23 - 08/730 07 OO

QTC 3:1980

SSB - CW

milCROUUAVS moouiss LTD

Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser
inklusive forsakring och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till Ovriga flygstationer). Tull och mervardeskatt
tillkommer. Skriv s3 fSr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i Sv. kr. den 79-09-14.

NYTT FRAN MICROWAVE
Transverter frfln 144—1296 MHz

1,5 watt output 1296 vid 13,8 volt.
Hf-vox omkoppling
Pin diod omkoppling for antenn p3 1296 sidan.
Rx gain 25 dB, NF battre an 2,9 dB.
Levereras med attenuator for 10—15 watt frSn 2 m rig.
Pris inkl. moms 1.857:—
Slutsteg 432 MHz

Input 432 MHz 10 watt.
Output 432 MHz 50 watt.
Inbyggd mottagare preamp. NF battre an 2,5 dB.
Spanning max 13,8 volt.
Pris inkl. moms

1300:—

Slutsteg 144 MHz

Input 144 MHz max 3 watt.
Output 144 MHz 25—30 watt.
Inbyggd mottagare preamp. NF battre an 2 dB.
Spanning max 13,8 volt.
Pris inkl. moms

490:—

Lampligt till IC 215, FT 202,207
Speciell katalog pA alia enheterna frSn Microwave ar under
tryckning och du fSr den gratis om du skickar ett adresserat
och frankerat C5 kuvert.

AB VHF TEKNIK
Box 101
235 01 Vellinge - Tel. 040 42 04 30

R.L. Drake
TR7/DR7 0-30 MHz, 250W PEP
PS7
R-7
0 - 30 MHz
SPR-4 150 kHz—30 MHz
R4C160—10 m
T4XC 160-10 m 200W PEP

$ 1330 (5.615:-;
$ 275 (1.160:-;
$ 1295 (5.465:-;
$ 695 (2.935:-;
$ 695 (2.935:-;
$ 695 (2.935:-!
L4B2kWPEP
$ 999 (4.215:-1
TR4C 80—10 m 300W PEP
$ 580 (2.450:-l
TR4CW RIT o. CW-filter
$ 747 (3.155:-!
RV4C VFO (med TR4C)
$ 125 530:-]
AC4115/230 V
$ 165 (700:-!
DC4 12 VDC pwr sup. m/TR4
$ 157 (665:-;
5
70 (295:-;
W4 2—30 MHz Wmtr (via Postpaket)
$ 253 (1.070:-!
MN2000 ant.anpassn.enhet
SSR-1 0.3-30 MHz SSB, CW, AM
$ 340 (1.435:-1
Atlas Radio — "State of the Art" (heltransistor.)
$ 630 (2.660:-!
210X 600 (2.535:-) 210X/NB
$ 616 (2.600:-l
215X
$ 1110 (4.685:-;
350-XL Dig 350W PEP 10- 160 m
$ 172 (730:-)
AC PS
Ten-Tec — "State of the Art" (heltransistor.)
Triton IV
600 (2.535:-)
Digital
$ 695 (2.935:-l
med PS + VOX
tillagg
$ 150 (635:-l
OMNI D/B 10-160 m 200W PEP
$ 1.010 4.265:-l
220V PS
$ 155 (655:-l
Rotorer-115V ac (med postpaket)
HAM IV
153
$ 172 (730:-)
CDE HAM X 110/220V trafo
$ 260 (1.100:-l
HAM III for 220V
$ 170 (740:-)
Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dentron, Atronics
Code Reader etc.

Pris p3 forfrSgan.
Antenner

Telrex, Mosley, Hy-Gain
Pris p§ forfrSgan.

DU som behover service pa
din RADIOSTATION eller
dina MATINSTRUMENT Vand dig till

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED
DELANDE.

Du sparar pengar och ffir andA de senaste modellerna
nar Du koper direkt frfin USA.
Priset Du betalar ar i dollar.
Skriv (engelska) till W9ADN.
Vi exporterar over hela varlden.

INSTRUMENT
---------------- DANST
Vastra Vagen 84
546 00 KARLSBORG

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Ring 0505/123 00
-6BVG

TELEGRAFIKURSER
Grundkurs 30 — 50-takt 12 kassetter
C-cert. 325:—
Fortsattningskurs 50 — 80-takt
12 kassetter A och B-cert. 365:—
Hogre kurs 90-175-takt 12 kassetter 365:—
Till samtliga kurser medfoljer larobok med facit.

Lockport, Illinois 60441 USA

NY svenskkonstruerad BILSTEREO
AUTO

lektrori STEREO

HOo kvalltet! Toppljud! c:a pris 645?"

KOMPENDIUM I RADIOTEKNIK

116 sidor med bl.a. dvningsuppgifter, illustrationer och
facit. A—B —C —T-cert. 135:—

Aterforsaljare sokes over hela landet.
Fina fortjanster. Kontakta Holmlund.

Ljudbandsinstruktioner AB

HELEKTRON RADIO

Box 3041
291 46 Kristianstad
Tel. 044-485 00 eller 11 28 27 efter kl 1700

Box 58, 901 02 UMEA.Tel. 090-13 44 00

QTC 3:1980
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Missa inte Radio & Television

Utforligt test av marknadens SSB-stationer.
Har far du bl a lasa om:

• Vad sidbandsbruset innebar.
• Vilka konsekvenser detta har pa 2m trafiken.

• Vilken bandbredd stationerna har vid olika trafikslag.
Mottagarens intermodulations- och blockeringsegenskaper,
selektivitet, agc-funktion, s-meterskala m.m.

Stationernas funktion och praktiska erfarenheter fran testet.
Kop nyutkomna Radio & television
— finns hos valsorterade tidningsforsaljare.

ELEKTRONISK RTTY
med SCT-100
njut av

VI RENSAR UT
Microwave Modules
MMT432/144
MMC 432/144
MMC432/144S
MMC 432/28
MMC432/28S
MMC 1296/144
MMC 144/28/L
MMA 144

NYA!
NYA!
NYA!
NYA!
NYA!
NYA!
NYA!
NYA!

995:—
195;—
235:—
195:—
235:—
265:—
195:95:-

FOR DEN HANDIGE
NAGOT defekta
M MT 144/28
MMT432/28S

495:695:-

ALLA PRISER INKL MOMS - FRAKT TILL
KOMMER

DataCom

Box 442 • 194 04 UPPLANDS VASBY • 0760-858 73

TYST
TRANCEIVER

FSK

ELLER

DATOR

RTTY...

Videoprocessorn SCT-100, som utgors av ett kretskort 135x250 mm,
bildar tillsammans med ett tangentbord och en videomonitor eller TVmottagare, en bildskarmsterminal for RTTY eller datorbruk. SCT-100
har en mikrodator som hjarna varfor den besitter en rad funktioner
som tidigare endast Sterfunnits hos mera £)£kjusiva terminaler.
Specifikationer: BAUDOT och
ASCII-format, stromslinga och
V:24 spanningsinterface samtidigt tillgangligt, 16 rader med
64 tecken per rad, Ik bildminne
teckengenerator med bSde gemener och versaler, siffror,
grekiska bokstaver, symboler, (svenska bokstaver finns som tillbehor).
Fullstandig markorkontroll med relativ och absolut adressering, redigeringsfunktioner. Normal eller omvand video. Mojlighet till styrning av
yttre enheter frSn dator. 45,45 och 74,2 Baud BAUDOT och 110 och 300
Baud ASCII.
SCT-100 levereras monterad och testad med omfattande dokumentation p3 svenska.
Tangentbord, UHF-modulator, teckengenerator med svenska tecken,
m.m. kan levereras som tillbehor. Aven komplett terminal enligt annons
i QTC nr 1/80 kan levereras. Bestall Ditt exemplar av datablad och
prislista.
SCT-100 kostar MONTERAD och TESTAD 1195:— inkl. moms. Vill Du
bestalla dokumentationen separat kostar den 25:—. Frakt och postforskottsavgift tillkommer.
Bestall fr3n Skandinaviendistributdren:

COMPUTER PRESS AB

Box 5038, 580 05 Linkoping, 013 - 16 16 68
Box 11046, 951 11 LuleS, 0920 - 479 40

106

QTC 3:1980

FT-207R
FM2,5W
Tangentbord
for kanalskift.
Scanner
1.950:-

ICOM

IC-255E FM, 25 W och 1 W uteffekt omkopplingsbar. Dubbla VFO:er, scanning pci 5 minnes
kanaler eller mellan 2 frekvenser
2.595:—

IC-260E USB, LSB, FM, CW 1 och 10 W uteffekt. Scanner p3 minneskanaler eller delar av
bandet. Dubbla VFO:er. m.m.
3.695:—

YAESU

Koaxialkabel RG-8:
vid kop av 100 m:
Koaxialkontakter:

DRAKE

TONNA

DAIWA

5:50/m
4:70/m
U H F 6:—
BNC9:—
N 13:-

Begagnat?
Ring for farsk
Information

MFJ

KENWOOD

PRIS EX. KORTVAG
Yaesu FT-901DE 7.750:FT-101ZD 5.850:—
NYTT FRAN YAESU
FT-107 Digital heltransistoriserad
kortvSgsreceiver.

I

AMATORRADIO

•

PR-RADIO

/

SALJER ■ BYTER
REPARERAR

SolgArdsg. 4, 891 00 0-vik. Tel. 0660 - 833 00

///////////miiiimnw
////W///HI iiimvm
TILL
ALLA AGARE AV FT221/225!
Du har sakert forstcitt att Din transceiver inte ar s3 dar valdigt vass. Har har Du chansen att ge den en ordentlig ansiktslyftning till mAnstudskapacitet. muTek Ltd. i England
har tillverkat ett nytt RF-kort enligt G3SEK's design (se Dubus 2/79). Mycket enkelt att montera efter step-by-step
instruktion. Pris: 695:—
muTek Ltd. tillverkar aven fardiga PCB for 1296 MHz. Med
de olika modulerna kan Du kombinera ihop en komplett
transverter for 1296. Mottagardelen ger Dig t o m m3nstudskapacitet. Sand SASE for info med priser.
Egen tillverkning av power dividers (se QTC 12/79)
16 el yagi 432 MHz 15 dBd 3,6 m boom
225:—
Pre amp 432 MHz NF 1,3 db BNC-kont.
250:Pre amp 144 MHz NF 1,0 db BNC-kont.
200:Dessutom forsoker vi hSIla N- och BNC-kontakter i lager.
Aven diverse trimrar, chips, HF-trissor (bl a BF981), 7289/
2C39BA, fingerstock, mm mm. Ring garna for narmare
info. Tfn 0300-443 89.

KUNGSIMPORT
Box 10257 434 01 Kungsbacka

MARKNADENS BILLIGASTE
SLUTSTEG!
TROTS DET LAGA PRISET ETTDENTRON SLUTSTEG.
• 80-10 METER • 1 KW CW - 1200 W PEP SSB
• INBYGGT NATAGGREGAT • H130xB270xD270-10 kg

1995:-

inkl moms

DataCom

BOX 442, 194 04 UPPLANDS VASBY 0760 - 858 73

QTC 3:1980
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DEN PERFEKTA TELEGRAFINYCKELN
SVENSK TILLVERKNING

Rex pris 299:— inkl moms
Namnskylt 25:— inkl moms

—
—
—
—
—

—
—

/

—

■ v 1 \—

inaxKonto:

—

Manuell nyckel, utford i gedigen massing
Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
Fingangade skruvar for exakt justering
Silverkontakter
Manipulatorarmen monterad p5 slitsad bladfjader, en
perfekt konstruktiv detalj
Fullstandig balans for avspand nyckling
Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning. Vikt ca
1kg
Du kan f3 din anropssignal ingraverad for en billig pen
ning
En nostalgisk skonhet, om du s3 vill, en prydnad for ditt
shack

-konto
■Ul/rjllkiJllZl
ti'lfall* gri ait go»«
0>'(anti„iati A.Oragt
■“I lill l.t baKIn.ngi

National

Panasonic

T«h hm< s

BRA KORTVAGSSTATIONER!
Yaesu

Kenwood

FT-7 transceiver 20 w, alia band, cw/SSB
FT-7B som ovan men 100 W + finesser
FT 101ZD digitaltransceiver 12/220v
FT-901, exklusiv transceiver med alia finesser
TS 120s, kompakt, 200 w, 12 v
TS 180s, 200 w, 4 minnen, 12 v

Fritzel

365:—
GPA-30,10-20, 2 kW PEP, groundplane
530:—
GPA-40,10 — 40, 2 kW PEP, groundplane
650: —
GPA-50,10 — 80, 2 kW PEP, groundplane
495:—
W3-2000,10-80, 2 kW PEP, W3DZZ
265:—
FD-4,10-20-40-80, windom, 500 W PEP
258: —
80/40 Dipol 2 kW PEP
1.145:Beamar: FB 23,2-el, 10-20, 2 kW
1.495:—
FB33,3 el, 10-20, 2 kW
1.845:—
FB53,5-el, 10-20, 2 kW

Hy-Gain
Tonna, Telo
Jaybeam
G-whip
Rotorer

Quad och beamar
Beamar for 144 och 432 MHz
for 144 8 432 MHz
Mobilantenn alia band (2 — 80 m) komplett
CDE (AR40, CD45, HAM IV, T2X)
Fukner (FU200, FU400), Emotator
antennmaster (hoj- sank- fallbar)

TR7, med alia tillbehor
IC701,200 w, dubbla vfo-er

Drake
ICOM

NYTT!

FT 107,160—10 m ( + 2 extra band)
240 w. Hel line
FT 707,80 - 10 m ( + 2 extra band)
miniatyrtransceiver

Versatower

144MHZ-FM, CW, SSB!
Ft 227 RB

Digital syntestransceiver, 10 kHz
scanner
Tillagg for inbyggd 25 kHz-scanner
med prioritetskanal

Begagnat-lagret vaxlar snabbt.

Ring for farsk information!

__

2.550:425:-

TS 280 transceiver 50 w, syntes
IC 280 E transceiver 10 w dig. 3 minnen delbar
IC 245 E transceiver 10 w dig. CW/FM/SSB 12 V
IC 211 E som ovan men aven 220 V
IC 255 E 1 w/25 w, FM, 2 VFO-er, 5 minnen, 12 v
IC 260 E CW/FM/SSB
HANDAPPARATER
Data-Com 400 med laddare, gummiantenn
FT 207 R med scanner
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Antenner - Rotorer - Master

2.500:—
2.675:—
3.750:—
4.975:—
2.595:—
3.675:—

ASP
FL-1

UC-1

Microwave

595:—

BRA HJALPMEDEL!
helautomatisk RF-clipper. Fantastisk!
LF-filter. Peak eller notch, automatisk
eller manuell, variabel bandbredd, etc
Up-converter 60 kHz —30 MHz, utgSng
144 eller 28 MHz

845:—
695:—

1.395:-

Transvertrar, konvertrar, slutsteg for 144 8 432 MHz

Hela MFJ-programmet med tuners, filter etc
1.995:—
1.950:—

CAR-ele/ctronik
Box 4045, 550 04 JONKOPING
Tel. 036 - 16 57 60, Nils, SM7CAB

Allt for amatorradio

Ring garna aven kvallstid

QTC 3:1980

IC-211E:2m 10W SSB/CW/FM

TR-7: 250W 10-160m SSB tvr. Digi

IC-240: 2m 10W FM 22 programerbarat

Digitalavlasn. VOX, NB, RIT
Tonoppn. SWR-DISC-S-meter
En toppstation! (12/220V).

IC-260E 1W/10W 2m, SSB/CW/FM,

tal + analog avl. Bredb. avst. PB-tuning,
VOX, NB, RIT, (12/220V).
RX general coverage 0 — 30 MHz.

kanaler.
R0-R9 + 500/525/550/575
grammerade. Tonoppn. (12V).

2 VFOer, 3 minnen, scanner, microdatorstyrd
digital
PLL-synthesizer,
Xtal tonoppnare (12V), liknar f d 256E.

forpro-

VI SAUER:
ICOM • YAESU • KENWOOD
DRAKE • TONO • DAIWA
HYGAIN • KLM • TONNA m.m.

IC-701: 10-160m,

100W, SSB/CW'
FSK. Digitalavlasning, 2 st VFO, LSI
PLL, RF-proc, var. selektivitet, VOX,
NB. Klar for yttre "keyboard", mic,
(12/220V).

STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHOR

NYTT FRAN ICOM
IC-251E
Ny microprosessorstyrd 2m TVR, 10W
SSB/CW/FM, scanner, 2 VFOer, 3 minnen
Xtal tonoppnare, 12V/220V

160m SSB tvr.
Digital + analog avl. Rorbes. PA. IFshift, Comp, VOX, NB, RIT, (220V).
FT-101ZD: 180W 10

Ring for vidare informa
tion.

Vi leveranstrimmar alia apparater!
— en trygghet for Dej!

.Z
Vi ordnar amortering
upp till 3 Sr!
— med goda villkor!

4

TS-120V: 80—10m CW/SSB transcei

ver. 20 eller 100W input. Bredbandsavst. Analog och digital frekv. avlasning. VOX, NB, Passband-tuning.
(12V). Hog kvalitet och fornamliga data.

VI SALJER • BYTER • KOPER • REPARERAR

Hor med oss
SM2ALT
a
SM2ALS
.. .det lonar sig!

IC 255E: 1W/25W2m FM tvr. 2 st VFO,
5st minnen med scanner, microdator
styrd digital PLL-synthesizer, X-tal
styrd ton-oppn. (12V)

NORD TELE
| KOMMUNIKATIONSRADIO • MOBILTELEFONER

BUTIK &
SERVICE
Ojagatan 75
940 20 OJEBYN
Tel: 0911/659 75

SA-2040 Matchbox med inbyggd balun. Rullspolen har silverplaterad kontakt for att minska forlusterna. 2KW PEP.
SA-2040
1075:-

ER JUDANDE
SB-104A Transceiver 4950:— 5665; —
HM-2102 VHF Wattmeter 280:- W Kop dina CUE DEE kvalitetsantenner hos oss.

HEATHKIT SCANDINAVIA AB
Bestall v3r gratis-katalog.
(alia priser inkl. moms och byggsats)

QTC 3:1980

Norr Malarstrand 76
Box 120 81
102 23 Stockholm 12
Tel. 08-52 07 70

109

FT-207R
W
CPU CONTROLLED
“
SYNTHESIZED HANDIE
The "horse-and buggy' days of crystal-controlled handies
are gone! Yaesu's engineers have harnessed the power of the
microprocessor, bringing you 800 channels, digital display,
memory, and scanning from a hand-held package. Only
with Yaesu can you get these big performance features in
such a compact package
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4 bit CPU chip for frequency control.
Keyboard entry of all frequencies.
Digital frequency display.
800 channels across 144—148 MHz.
Up/Down manual scan, or auto scan for busy/clear chan
nels. 10 kHz or 12.5 kHz scanning step models available.
Four channels of frequency memory..
Priority channel with search-back feature.
Keyboard lock to prevent accidental frequency change.
Two-tone input for autopatch
Memory backup.
±600 kHz or odd repeater splits.
Display ON/OFF switch for battery conservation.
2.5 watts (min.) RF output.
Equipped with rubber flex antenna and one NiCd
battery pack.

OPTIONS FOR FT-207R
* NC-2 Quick Charger
* NC-9B(11 7V)/NC-9C(220V) Compact NiCd Charger
* YM-24 Remote Speaker/Microphone
* Tone Squelch Unit
* Leather Carrying Case
* Extra NBP-9 Battery Packs

SPECIFICATIONS: FT-207R
GENERAL
Frequency coverage:

TRANSMITTER

144—146 Power output;
2.5 watts RF/200 mW RF
or 144—148 MHz (per local
Deviation: ± 5 kHz •
regulations)
Spurious
radiation: —60 dB or
Emission type: F3
better
Batteries: NiCd battery pack
Voltage requirement: 10.8 VDC Microphone: Condenser type,
2000 ohms impedance
± 10%, maximum
Current consumption: RX 150
RECEIVER
mA (35 mA squelched)*
TX 800 mA (Hi), 250 mA Circuit type: Double conversion
superheterodyne
(Low)
Mem. backup: Approx. 4 mA Intermediate frequencies.
1st IF = 10.7 MHz
Case dimensions: 68 x 181 x 54
2nd IF = 455 kHz
mm HWD
Sensitivity: 0.32 mV for 20 dB
Weight (with batteries): 680 g
quieting
Selectivity: ± 7.5 kHz at 60 dB
down
* Display OFF
Audio output: 200 mW at 10%
<thd

Data Com

KOI’KORT

Box 442 - 194 04 UPPLANDS VASBY - Tel. 0760-858 73
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SOMETHING DIFFERENT
The FT-107 Series with “DMS”*
ft

♦ Solid State
♦ 240 watts DC SSB/CW
• 160-10 meters. WWV
(2 auxiliary band positions are
available for future expansion)
RF Speech Processor
SS8. CW. AM. FSK
Built-in SWR Meter
Excellent Dynamic Range
Audio Peak/Notch Filter
Variable Bandwidth
Full Line of Accessories

Cut Above
~ * OPTIONAL DIGITAL MEMORY SHIFT (‘DMS’’) 12 discrete memories. Stores individual frequencies
or use as 12 full coverage VFOs (500 kHz each)

l

*

The FT-107 has been created as a result of a blending of technologies — computer, solid
state and RF design. By careful utilization of these disciplines and the experience gained from
our FT-301 series, YAESU has achieved an HF transceiver which -offers unique features
(e. g. 'Digital Memory Shift”), efficient operation and a level of performance that has been
previously unattainable.

TRANSMITTER

RECEIVER:

Sensitivity: 0.25 uV for 10dB S/N, CW/SSB, FSK
1.0 uV for 10dB S/N. AM
Image Rejection: 60dB except 10 meters (50dB)
IF Rejection: 70dB
Selectivity: SSB 2.4 kHz at 6dB, 4.0 kHz at 60dB
CW 0.6 kHz at -6dB, 1.2 kHz at 60dB
AM
6 kHz at 6dB. 12 kHz at 60dB
Variable IF Bandwidth
20dB RF Attenuator
Peak/Notch Audio Filter
Audio Output: 3 watts (4-16 ohms)
Accessories: FV-107 VFO (standard not svnethized)
FTV-107 VHF (UHF Transverter)
FC-107 Antenna Tuner
SP-107 Matching Speaker
FP-107 AC Power Supply

Power Input: 240 watts DC SSB/CW
80 watts DC AM/FSK
Opposite Sideband Suppression: Better than 50dB
Spurious Radiation: 50dB.
Transmitter Bandwidth 350-2700 hz (-6dB)
Transmitter: 3rd IMD -31dB neg feedback 6dB
Transmitter Stability: 30 hz after 10 min. warmup
less than 100 hz after 30 min.
Antenna Input Impedance: 50 ohms
Microphone Impedance: 500 ohms
Power Required: 13.5V DC at 20 amps
100/110/117/200/220/234V AC at 650 VA

KOMMER TILL VA RE IM I

Data Com

KOPKORT

Box 442 - 194 04 UPPLANDS VASBY - Tel. 0760-858 73
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CUE DEE Yagiantenner
HF antenner

Xj

28 MHz drivelement med gammamatch

•
•
•
•
•
•

Teflonisolerad gammamatch
Leg. 4212-06 hard aluminium for hog mekanisk stabilitet
Rostfria skruvar i elementen
Rostfritt bom — mast faste
Vaderbestandig koaxialanslutning
Endast skruvmejsel och skiftnyckel behovs for montering

VHF antenner

144 MHz drivelement med gammamatch
•
•
•
•
•
•

Teflonisolerad gammamatch
Rostfria skruvar i elementen
Leg. 4212-06 hard aluminium for hog mekanisk stabilitet
Vaderbestandig koaxialanslutning
28 mm bom — 12 mm drivelement — 6 mm homogena parasitiska element
Bom — element faste for enkel montering

CUE DEE Produkter HB
For ytterligare information kontakta:

112

Heathkit Scandinavia AB

RY Elektronik

Box 12081
Norr Malarstrand 76
102 23 STOCKHOLM
08 - 52 07 70

PI 3178
915 00 ROBERTSFORS
0934-151 68

QTC3:1980

NYTT FRAN ASTRO
ASTRO 102BX
For den verklige finsmakaren, i frSga om
selektivitet och finesser.
Tacker alia amatorband 1.8-30 MHz.
Dubbla permeabilitetsavstamda VFO-er.
Heltransistoriserad 13.8 VDC.
16 polers kristallf ilter.
Variabel bandbredd, passbandstuning.
Notchfilter. Justerbar AVC tidskonstant.
Full Break-In. CW-filter med tv5 bandbredder.
IF och RF-gain.
Interception point + 15 dBm.
100 watt uteffekt.
Storlek 362 x 162 x 337 mm
Vikt ca. 10.6 kg

HS5 513
F

" ]

102 BX

[

1

SWAN ASTRO 150
En kompakt, heltransistoriserad, helt PLL
kontrollerad digital transceiver.
Full Break-In.
Uteffekt 100 W p3 alia amatorband
3.5-28 MHz.
Helt ny typ av frekvensinstallning,
"VRS” (variable rate scanning).
Frekvensinstallning aven frSn mikrofonen.
TvS CW-bandbredder ner till 300 Hz.
13.8 VDC.
Storlek 247 x 95 x 301 mm
Vikt ca. 5.86 kg.

i h a

MOO€
usa
cw

MiCQAtN

f-R:
♦

&

k

F

k

lOOMx]

' -X

J

En kompakt och robust transceiver for
mobilt eller fast bruk, med mycket goda
prestanda.
Permeabilitetsavstamd VFO med god Stabilitet och linearitet.
Heltransistoriserad. 13.8 VDC.
Preselector. Inbyggd calibrator, noise
blanker, rit, vox.
Uteffekt 100 W.
Tacker 3.5 — 28 MHz amatorband.
Storlek 247 x 95 x 301 mm
Vikt ca. 6,1 kg

Skriv eller ring efter broschyr for mer detaljerade data.

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY

QTC 3:1980

Box 208

Besoksadress:

Tel. 054 -10 03 40 0900—1700

651 02 Karlstad 1

Fallvindsgatan 5

Telex: 66158 SRSSCAN S
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the

BENCHER
ULTIMATE
PADDLE.. .a dual lever,

• Marknadens absolut fomamsta manipulator.
• Separat justerbara kontaktavstSnd, justerskruvarna ar
Idsbara.
• Fjadertrycket ar justerbart inom ett stort omrSde, aven
individuellt justerbart tryck.
• Sjalvjusterande nylonnSllager, eliminerar all form av glapp
och kontaktstudsar.
• Kontakter av massivt silver garanterar mycket I3ng livslangd.
• Paddlar tillverkade av maskinpolerat plexiglas med myc
ket fin finish.
• Precisionstillverkade mekaniska detaljer i massiv forkromad massing, ger ett lika gott intryck som funktionen.
• Tung (1,36 kg) massiv fotplatta som inte glider omkring,
forsedd med gummifotter.
• Tillverkas i svart eller forkromat utforande p3 fotplattan.
• Storlek 9,5 cm x 10,2 cm x 1,6 cm (fotplattan) vikt 1,36 kg
Pris: Svart lackerad platta: 295:— Forkromad: 395:—
Inkl. moms.

iambic keyer paddle that
will increase your speed,
accuracy & operating comfort.

ANTENNER

YS-5O5M

MG-285
YA-285B
YA-285D
YA-485

YA-485D
YS-505M
YS241H

110:— 5/8-antenn med 3 jordplanssprot 144 MHz for magnetfot, 3 dB forstarkning for YS505M
220:— 5/8-antenn Collinear Ground Plane med 3.3 —3.5 dB forstarkning 144 MHz
285:— 5/8 Collinear, stackad med 5.8 —6.0 dB forstarkning 144 MHz
145:- Duobander for 430 och 144 MHz for magnetfot YS-505M, 5/8 pS 430 MHz och 1/4 pS 144 MHz,
3 jordpl.sprdt
310:— 5/8 antenn med 3 jordplanssprot 5.6 dB forstarkning 432 MHz —435 MHz
150:- Magnetfot till MG-285, YS-241H, YA-485
25:— 1 /4-antenn for magnetfot 144 M Hz

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208
651 02 Karlstad 1
114

Besoksadress:
Fallvindsgatan 5

Tel. 054 -10 03 40 0900-1700

Telex: 66158 SRSSCAN S
QTC 3:1980

NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT

ICOM IC 255E/25 watt
C ? L
J. L J

5

9 W

VFO/MEMORY

FUNCTION
M-W

NOR

S/S

VOLUME

SQUELCH

I

\
OFF^

PULL LOW

FINESSER:
25KHz eller 5 KHz steg.
Mikroprocessorstyrd.
5 minnen.
Hogeffekt25, ISgeffekt 1 watt. Kan regleras till onskad effekt.
Hog LF-uteffekt2 watt.
Dubbla VFO-er.
Man kan sanda reverse repeater.
Man kan skilja VFO-erna fr§n varandra (man kan valja spacing sjalv).
Scanning pa 5 minnen. Stannar automatiskt.
Scanning pa hela bandet. Stannar automatiskt.
Scanning mellan valbara frekvenser. stannar automatiskt.
Scanning i 5KHz eller 25KHz steg.
Tonecall som ar kristallstyrt, och sander vid intryckning.
Scannern stannar alltid pS exakt frekvens.
Scannern kan scanna ledig eller upptagen frekvens.
RIT-kontroll for fininstallning av mottagningsfrekvens (minimum tandstorningar)
Digital display som visar installd frekvens.
For anvandning av slutsteg kan valfri uteffekt valjas.
Uttag for extra hogtalare.
Uttag for dator.
Extremt hog kanslighet.
Mycket hog grannkanaldampning.
Mottagaring^ngen har mycket hog dynamik (hog begransning av tandstorningar).
Holje av plastad stSIplSt, och gjutet chassie, ger en mekaniskt mycket stabil apparat, som ocksS
ar mycket oom i ytbehandlingen.
Frekvensomrlde 144.000—146.000MHz.
Passar ej IC-RM3
Mikrofon med inbyggd forstarkare medfoljer. (IC-HM7)
Dubbelsidiga kretskort med genomplaterade hSI, for basta driftsakerhet.

Levereras komplett med mobilfaste, mikrofon, dc-kabel, mikrofonh^llare, samt alia skruvar och
sakringar.
PRIS2595:— inklusive moms.

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY

QTC 3:1980

Box 208

Besoksadress:

Tel. 054 -10 03 40 0900—1700

651 02 Karlstad 1

Fallvindsgatan 5

Telex: 66158 SRSSCAN S
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ELDAFO INFORMERAR
HALLA DAR!
Du behover ej "gS over An efter vatten".
Nastan allt finns hos oss, eller anskaffas.
ARGONAUT 509
5 W input men for dvrigt som en stor transceiver.
ARGONAUT tacker alia amtorbanden 10-80 m, CW och
SSB. Bredbandsslutsteg. Inbyggd SVF-brygga, hogtalare
och medhorning pS CW. Separata LF- och HF-kontroller.
Heltransistoriserad. Mottagarkanslighet battre an 0,5 uV
vidlOdBS + N/N. Avstamda mosfetar i HF och blandare.

R-7/DR-7
TR-7/DR7

RV-7
PS-7
MN-7

MN-2700
L-7
ICOM
IC 701/701 PS
IC.251E
IC-255E
IC-260E
IC280E
IC-202E
IC-202S

IC-402
IC-215E
IC-240
IC-RM3
IC-3PE
IC-3PS
IC-20L
IC-30L

KENWOOD
TS-180S
VFO180
AT-180
TS-120V
VFO-120
AT 120
PS-20
TS-120S
PS-30
TS-820S
VFO-820
TS-520SE
DG-5
VFO-520S
TL-922
AT-200
TR-2300
TR-7600
RM 76
TS-770

TR-3200
R-1000

Mottagare med inmonterad digitalskala
Heltransistoriserad transceiver
med inm. dig.skala. 250 W.
Extra VFO.
Nataggregat 220 V.
Matchbox 160—10 m 250 W inkl.
uteffektmeter.
Som ovan men for 2 kW.
Linjart slutsteg, 160- 10 m, 2 kW pep.

Transceiver, heltransist. 200 W.
Transceiver, 2 m multi mode 1 —10 W ut
Transceiver, 2 m FM, 25/1 W ut
Transceiver, 2 m FM/SSB/CW, 10/1 W
Transceiver, 2 m FM, 10 W/ 1 W ut.
Transceiver, 2 m SSB/CW, 3 W ut.
Transceiver, 2 m SSB/CW, bSda
sidbanden, 3 W ut.
Transceiver, 70 cm, SSB/CW, 3 W ut.
Transceiver, 2 m FM, 0,5/3 W ut.
Transceiver, 2 m FM, 10 W ut.
Computer for IC-211,245, 701.
Nataggregat 3A med hogtalare.
Nataggr. 3A med hogt. o plats f. IC-20L,
IC-30L.
Linjart slutsteg for IC-202/215, 10 W ut.
Linjart slutsteg for IC-402, 10 W ut.
Transceiver SSB/CW, 200 W pep input.
Extra VFO for TS-180
Matchbox for TS-180, 200 W.
Transceiver SSB/CW, 20 W input.
Extra VFO for TS-120V/S.
Matchbox for TS-120V/S.
Nataggregat for TS-120V.
Transceiver SSB/CW, 200 W input.
Nataggregat 12A for TS-120S.
Transceiver med DG-1 dig. display,
SSB/CW, 200 W input.
Extra VFO for TS 820/820S.
Transceiver SSB/CW, 200 W input.
Digital display for TS-520S/SE.
Extra VFO for TS-520S/SE.
Linjart slutsteg 2kW inkl. ror 3 — 500Z.
Matchbox 200 W.
Transceiver 2 m FM 80 kanaler, 1 W ut.
Transceiver 2 m FM digital, 10 W ut.
Remote control for TR-7600.
Transceiver 2m och 70 cm SSB/CW/FM,
1 W/ 10 Wut.
Transceiver 70 cm FM, 0,4 W/ 2 W ut.
Allbandsmottagare m. dig. display,
0,2-30,0 MHz.

9660: —
10600: —
1500:—
1850: —

TEN-TEC
509

1250: —
2125:6950:-

540

8750:—
4.695:—
2.595:—
3.695:2675:—
1920:—
2100:—
2750:—
1775:—
2050:—
925:—
695:—
675:—
630:—
925:—

10290:—
1477:—
1341:—
5100:—
1160:—
825:—
665: —
6200:—
1225:—
10250:—
1470:—
5265:—
1470:—
1115:8695:—
1130:—
2065:—
3410:—
895:—
9650:9655:—
2285:—

3205:-

NAIGAI
NAG-144XL

544
545
546
570E
574E

252M/E
252MO/E
YAESU
FT-7B

FP-12
YC-7B
FT-101Z

FT-101ZD
FT-901DM

FT-901DE
FV-901DM
YO-901
BS-901YO
FTV-901R
430-901
FC-901

FL-2100B
FT227RA/RB
FP-4
CPU2500RK
FT225RD

FT-202R
FT-207R
FRG-7
FRG-7000
RSE-RSL

Linjart slutsteg 2 m 200 — 250 W ut, 220 V. 4575:—

Transceiver Argonaut SSB/CW 80— 10 m,
5 W input. 12 V
2690:Transceiver Triton IV SSB/CW80— 10 m,
200W inp. 12V =
4640:Transceiver Triton IV som ovan men digital 5770:—
Transceiver Omni A SSB/CW 80—10 m,
200 W inp., 12 V=
6300:Transceiver Omni D som ovan men digital 7.430:—
Transceiver Century 21 CW80—10 m,
70 W inp. 220 V.
2470:Transceiver Century 21 som ovan men
digital.
3160:—
Nataggregat for Triton 18 A.
990:—
Nataggregat for Omni 18 A.
990:—

Transceiver SSB/CW 80— 10 m, 100 W input,
12 V=.
4150:—
Nataggregat for FT-7B, 12 A.
790:—
Digital tillsats for FT-7B.
690:—
Transceiver SSB/CW 80- 10 m, 180 W
input, 220 V.
4990:—
Transceiver som ovan men digital.
5850:—
Transceiver SSB/CW/AM/FM 80—10 m,
180 W inp. 220/12 V.
8820:Transceiversom ovan men utan FM-DCminne-mm.
7790:—
Extra VFO.
2375:Monitor-scope.
2500:—
Band-scope for YO-901.
490:—
Transverter for 2 m. 10 W ut.
2600:—
70 cm modul for FTV-901, 10 W ut.
1750:Matchbox m. effekt-SVF-meter, ant.omk.,
500 W.
1190:—
Linjart slutsteg 1200 W pep input.
3550:—
Transceiver 2 m FM dig. scanner. 10 W ut. 2550:—
Nataggregat for FT-227, 4 A.
395:—
Transceiver 2 m FM dig. progr. 25 W ut.
3450:—
Transceiver m FMSSB/CW/AM
25 W ut. Digital och analog.
5490:—
Transceiver 2 m FM handmodell, 1 W ut. 1280:—
Transceiver 2 m FM handmodell, 3 W ut,
digital, knappinstallning.
1.950:—
Mottagare alia band 0,5 — 30,0 MHz.
2150:—
Mottagare alia band 0,25—30,0 MHz,
digital mm.
3840:—
Mobilantenn for kortvSg med faste for bilens
regnranna och spolar for alia band
80-10 m.
795:—

Amortering p3 upp till 3 Sr kan ordnas pS goda villkor.
Om ytterligare upplysningar onskas ring garna till SM5KG, Klas-Goran Dahlberg pS
nedanstSende telefonnummer

SM5KG, SK0FE

INGEN JORSFIRMA AB
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Gatuadress: Kvarnhagsgaten 126
Hasselby GArd
Postadress: Box 3366,162 03 Vallingby.
Tel. 08-89 65 00,89 72 00
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PRESSTOPP
friheten att i annonsform huvudsakligen presentera nyheter, overtygade om att alia vet att
iller amatorradio har vi det mesta som forekommer pa marknaden eller plockar hem det pa
I! Vi ar ju bl a. sydsvenska representanter for ICOM, Yaesu, Drake, Swan och Kenwood.

KORTVAG
vans nya program inkluderande ASTRO-150- ASTRO-102BX och SWAN 100MX.

jsenterar sitt nya underverk FT-107. En station som bade kan och vill.
-101Z — ett prisvart alternativ under 5000: —.

VHF - UHF - SHF

O

st

ST

CXj" ST

6,4

435:—

O

kg
U
CO

dBi
17,0
19,0
17,0

s f co"

r-'
4,4

19 el yagi
21 el yagi
19 el kryssyagi

CM CD CO

CD

169:—
199:—
227:—
359:—
399:—

E co'

o ' co" co" co" CD

432 MHz

cn co co id

m

ID

kg

o"

dBi
7,5
14,0
•el yagi 14,0
agi
14,0
17,8
bel
17,8

N)

, SM2GHI, SM3BIU, SM3COL, SM4ARQ, SM4AXV, SM5BEI, SM5CHK, SM6CKU,
1, SM7AED, SM7WT, SM0FFS, LA2PT, LA3WU, 0H3AZW, 0H3YW, OZ6OL, OZ7IS,
DF6NA, DJ9CZ, PA0FTF, ON6UG, G3POI, F1JG, EA3ADW, CT1WW, I3LGP, OE3UP,
U2CBM, YV5ZZ och manga andra kanda amatorer pa klotet kor med TONNA.
intenn till ratt pris. Inte ens Du har rad att vara utan TONNA!

244:—
339:—
383:—

4,6

339:—

438 MHz

2,6

21 el yagi for TV 18,5
144/432 MHz

9/19 el kryssyagi se ovan

383:—

yagi med 1,2 meters bom — levereras april/maj!
ronics. Ar Du medveten om att Din VHF/UHF-transceiver troligtvis har en brusfaktor i storgen 6—15 dB och att man idag tamligen enkelt och billigt kan na under en (1) dB! (6 dB =
effekten 4 ganger eller detsamma som fordubbling av rackvidden!) Vi har ndjet, att som
sk generalagent, presentera ett sortiment extremt lagbrusiga HF-steg. Matprotokoll bi-

264

CD

555

O

282

432
NE64535
15

Z

432
BFT66
13
1,5
BNC
—

CD

144
BF981
15/25
0,7
BNC
ja

432
MGF1400
12
0,5
N

1296
NE64535
12
1,6

885

594

I

144
BF981
15/25
0,7
BNC
—

499

eterna IC-251, IC-255 och IC260 i lager.
00 watt slutsteg for 144 MHz och for 432 MHz i lager.

tillbehOr
UAGARE kan antligen forse sin rig med en YAESU-bordsmikrofon.
>ok (100: — ) US Callbook (110: — ) i lager. Vill Du forsakr^ Dig om att aven nasta ar kopa
irekt nar de kommer ut och till ett lagt pris, hor av Dig for narmare information.

SURPLUS
kiner, ASCII, inklusive bord. Tillverkade 1970. Endast avhamtning. Pris 400:—. Kondensa□olar for QRO. Transformatorer. Vibratoromformare. Kaviteter. Delar fran VHF/UHF-slut-

lent kommunikationsradio for bilen, bSten, jakten och hemmet.
]nat i lager.
1
V.g. sand gratis broschyr p3

|

PDLH RROIO
Istervdrnsgatan 10
tox 3043. 200 22 MALMO
el 040-2924 20

Jag bestaller for omedelbar leverans
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Adress

Nyit Iran
KENWOOD

C3

C3

TS 120V
$x£NWCk5fi SS0 TftANSCglVffi TS-1J2OV

80 m band 3.5-4,0MHz
40 m band 7,0-7,3
20 m band 14,0-14,35
15 m band 21,0-21,45
10 m band 28,0-28,5
28.5-29.0
29,0-29,5
29,5-29,7
WWV
15,0-15.5
(endast mottagning)
Trafiksatt................ . . SSB: (A3J), CW(A1)
Input ...................... . . SSB: 20W PEP

Frekvensomrade

Mottagarkanslighet . . S/N 10 dB eller battre vid 0,25jtV
Mottagarselektivitet . . SSB: 2.4 kHz (-6 dB)
4.4 kHz (-60 dB)
CW: 0,5 kHz (-6 dB)
1.8 kHz (-60 dB)
med extra CW-filter YA-88C
Strbmfdrsorjning . .. . 12-16 V DC
Sandning: 5 A
Mottagning: 2 A
M£tt (BxHxD)........ . 241x94x235 mm
Vikt............................ . 4.9 kilo

Lagerfors av generalagenten

Elektronikhuset i Soina

08-7300700
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