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FORENINGEN SVERIGES SANDAREAM ATORER

SVERIGES
sAndareamatOrer
KANSU: OSTMARKSGATAN 43
123 42 FARSTA
TELEFON:08 64 40 06
POSTGIRO: 5 22 77 1
EXPEDITION OCH TELEFONTID 8-11.30, 
12.30—15.
KANSLIST: Margareta Platin
LORDAGARstAngt
QSL: Sista torsdagen i varje mdnad 18—20

MINNESFONDEN:
Postgiro 71 90 88 7

SSA bulletinen
c/o Biese, Gjuteribacken 12 B, 172 39 Sundby 

berg. Tel: 08 29 63 22, tisd. 16.00 18.00.

STYRELSEN, ord. och vice ledamoter
Ordf.: Einar Braune, SM0OX, Fenixvagen 11, 

182 46 Enebyberg, tel 08 768 31 22.
V. ordf: Lennart Arndtsson, SM5CJF, Envagen 

6C, 752 52 Uppsala, tel 018 32 04 16.

Sektionsledare (SL)
Sekr: Stig Johansson, SM0CWC, Granstigen 4, 

2 tr. 137 00 Vasterhaninge, tel 0750 215 52.
V.sekr.: Bo Lindberg, SM0HDP, Box 85 18400 

Akersberga, tel. 0764 613 02.

Kassaforv.: Martin Hoglund, SM5LN, Spannva- 
gen 42 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.

V. utrikessekr: Vakant.
Tekniksekr.: Eskil Eriksson, SM4AWC, Storga 

tan 1, 710 41 Fellingsbro, tel 0589 206 36.
V.tekn.s^kr.: Michael Grimsland, SM0EPX, 

Lagavagen 31, 121 59 Johanneshov, tel. 08 
49 29 33eller49 18 71.

Trafiksekr: Lars Olsson, SM3AVQ, Furumo- 
vagen 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.: Reidar Haddemo, Tul 

pangatan 23, 252 51 Helsingborg, tel. 042 
13 85 96.

Distriktsledare (DL)
DL0: Ulf Swalen, SM5BBC, PSIsbodagrand 17, 

7 tr., 124 48 Bandhagen, tel 08 99 84 95.
vDL0: Per-Axel Bengtsson, SM0HWL, Vire 

bergsvagen 9, 171 40 Soina, tel 08 83 15 44.
DL1: Roland Engberg, SM1CXE, Box 27, 620 12 

Hemse, tel 0498 804 24.
vDL1: Hans Rosendal, SM1IUX, Jungmansga 

tan 596, 621 00 Visby, tel. 0498 793 90.
DL2: Bjarne Knuts, SM2FGO, Majringen 3, 940 

45 Vidsel, tel 0929 303 63.
vDL2: Staffan Meijer, SM2DQS, Fysikgrand 

1 B -107, 902 40 UmeS, tel. 090 19 59 88.
DL3: Owe Persson, SM3CWE, Skornertvagen 8 

865 00 Aino, tel 060 55 71 00.
vDL3: Jan-Eric Rehn, SM3CER, LisatSet 18, 

863 00 Sundsbruk, tel. 060 56 88 73.
DL4: Erik Persson, SM4GYS, N. BrSten 3520, 

691 92 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: Ulf Sjdd&n, SM6CVE, Dr Lindsg. 6, 413 25 

Goteborg, tel. 031 41 07 42.
vDL6: Carl-Gustaf Castmo, SM6EDH, Kandidat 

vagen 3, 52300 Ulricehamn, tel 0321 - 126 86. 
DL7: Bengt Frolander, SM7BNL, Torsgatan 1, 

273 00 Tomelilla, tel 0417 - 121 08.
vDL7: Birger Axelsson, SM7EKT, Andvagen 30 

352 42 Vaxjo, tel 0470 - 171 67.

Revisorer
Forste revisor: Carl Henrik Witt, SM7FXB, 

Brannanvagen 1,260 40 Viken.
Andre revisor: Curt Holm, SM50V, Ibsengatan 

50, 161 59 Bromma, tel 08 - 37 88 02.
Revisorsuppl.: Kjell Karlerus, SM0ATN, Norr- 

tullsgatan 55, 5 tr., 113 45 Stockholm, tel 08 - 
33 22 14.

SSA VERKSTALLANDE UTSKOTT (VU)
Ordforande: Einar Braune, SM0OX
Sekreterare: Stig Johansson, SM0CWC 
Kassaforvaltare: Martin Hoglund, SM5LN. 
DL-repr. (vald av DL) f.n.: Ulf Swalen, 

SM5BBC.

FUNKTIONARER INOM SEKTIONERNA
Adress och tel.nr for sektionsledare och vice 

sektionsledare Sterfinns under styrelsen.

Sekreterare-sektion
Sekr: Stig Johansson, SM0CWC
V. sekr.: Bo Lindberg, SM0HDP.
SSA-bulletinen: C O Biese, SM0HVL, Gjuteri

backen 12 B, 172 39 Sundbyberg, tel. 08 
29 63 22.

Medansvariga: SM0HWL och SRA.

Kassasektion
Kassaforv.: Martin Hoglund, SM5LN
V. kassaforv.: Vakant.
Kanslichef: Martin Hoglund, SM5LN.
Kansliet handhar bl a kansli, medlemsregister, 

forsaljningsdeltaljen, QSL-hantering allmant, ham- 
annonser i QTC.

QTC-annonser: Gunnar Eriksson SM4GL 
QSL-chef: Jan Hallenberg, SM0DJZ, Idungatan 3, 
195 00 Marsta.

QSL-DC0: Lars Forsberg, SM0BDS, Mantals- 
vagen 10, 175 43 Jarfalla.

QSL-DC1: Roland Engberg, SM1CXE, Box 27, 
620 12 Hemse, tel 0498 804 24.

QSL-DC2: Jan E Holm, SM2EKM, Bjorkelunds- 
vagen 30, 961 00 Boden.

QSL-DC3: Karl-Olof Elmsjo, SM3CLA, Vide- 
vagen 22, 802 29 Gavle.

QSL-DC4: Ernst Andersson, SM4BMX, Skinnar 
backen 32 A, 711 00 Lindesberg, tel. 0581 
120 90.

QSL-DC5: Lars-Erik Bohm, SM5CAK, Stora 
Angesby, 591 00 Motala, tel. 0141 - 220 62.

QSL-DC6: Karl-Gustaf Bylehed, SM6DUA, Box 
3069, 531 03 Lidkoping, tel. 0510 - 506 37.

QSL-DC7: Radioklubben Snapphanen och Sven 
Dahl, SM7HFW, Box 150, 281 01 Hassleholm.

QSLSJ9WL: Bo Danielsson, SM0BMG, Skogs- 
torpsvagen 48, 191 39 Sollentuna, tel. 08 - 
35 18 19.

Utrikessektion
Utrikessekr: Gunnar Eriksson, SM4GL.
V. utrikessekr: Vakant.
Reciprokt: Klas-Goran Dahlberg, SM5KG, V3rd- 

kasevagen 14 B, 17561 Jarfalla, tel. 08 - 89 33 88. 
Intruder Watch: Karl-Erik Lundgren, SM2ALT, 

Ojagatan 75, 940 20 Ojebyn, tel. 0911 659 75.

Tekniksektion
Tekniksekr.: Eskil Eriksson SM4AWC.
V. tekn. sekr: Michael Grimsland, SM0EPX. 
RTTY: Erik Nilsson, SM5EIT, Lundvagen 3, 

152 00 Strangnas. Tel. 0152 - 120 01. 
Trafiksektion

Trafiksekr: Lars Olsson, SM3AVQ
V. trafiksekr.: Vakant.
Tester KV: Goran Granberg, SM6EWB, Qvi- 

dingsg. 8 A, 416 51 Goteborg, tel 031 - 84 25 55.
SSA MT: Ulf Torstensson, SM0GNU, Passva- 

gen 10, 178 00 Ekerd, tel. 0756 - 313 42.
WASM I: Kjell Edvardsson, SM0CCE, HalleskS- 

ran 43, 126 57 Hagersten, tel. 08 - 88 35 49.
WASM II: Karl O Friden, SM6ID, PL 1084, Mo- 

rup, 311 03 L3ng£s, tel. 0346 - 943 38.
Utlandska diplom: Osten Magnusson, SM5DQC, 

Box 110, 599 00 Odeshog.
• Radiopejlorientering: VRK RPO-sektion och 
Lars-Gunnar Hoglund, SM5JCQ, Box 213, 721 06 
VasterSs, tel 021 - 14 49 98.

VHF: Folke RAsvall, SM5AGM, Vasterskarsrin- 
gen 50, 184 00 Akersberga, tel. 0764 - 27638.

MikrovSgor: Joakim Johansson, SM6GPV, PI 
3815 Henl G3rd, 517 00 Bollebygd, tel. 033 - 
860 21.

Tester och diplom for VHF och mikrov^gor: Lars 
Gustavsson, SM0DRV, GransSngarvagen 7, 
161 40 Bromma, tel. 08 - 26 09 41.

AMSAT: SM5CJF.
Repeatrar: Gothe Edlund, SM4C0D, Bo Eriks 

vag 30, 781 65 Borlange, tel. 0243 - 295 04. 
Samverkan SSK: Ivan Geidnert, Milstensv. 6 A 

183 38 Taby.

Ungdoms- och utbildnings-sektion
Ungdoms- och utbildningssekr: Eric Carlsson, 

SM7JP.
V. ungdoms- o. utb. sekr.: Reidar Hademo, 

SM7ANL.
HandikappfrSgor: Enar Jansson, SM4IM, Garde- 

sgatan 4, 670 50 Charlottenberg, tel 0571 - 200 93. 
SWL-frSgor Jan Korsgren, SM4ANV, Kornsti- 

gen 11 B, 2tr, 781 00 Borlange, tel. 0243 - 179 09.
Samverkan Scout och JOTA: Birger Fahlby. 

SM7CZV, Klockarevagen 12, 260 62 Hanaskog, 
tel. 044 - 635 75.

Samverkan FRO: Eric Carlsson, SM7JP.

QTC-sektion:
Huvudredaktor: Sven Granberg, SM3WB.
v. redaktor: Folke RSsvall, SM5AGM.
Spaltredaktorer och dvriga medarbetare i QTC, 

se resp. spalt eller artikel.

Forsaljningsdetaljen

Ostmarksgatan 43

123 42 FARSTA
Postgiro 5 22 77 -1

Telefon 08 64 40 06
Grundlaggande Amatorradioteknik, kopierad
upplaga 30:75
OSCAR-satelliter, engelsk upplaga.

av S. Karamanolis 87:-
Antennenbuch av Rothammel, p£ tyska 184:25
ARRL:S HANDBOOK 97:25
FM REPEATER 51:20
DXCC-lista 7:20
ARRL:s Antennbook 51:20
Hints and Kinks 40:95
Ham's Interpreter, 10spr3k 20:50
Loggbok, A4-format 18:45
Loggbok, A5-format 10:25
Televerkets fdrfattningssamling,

Q-forkortningar 3:35
Televerkets fdrfattningssamling, B:29,

utdrag ur int. telekonventionen 1:05
Bestammelser for amatorradioverksamheten,
B:90 6:30
QTH-karta, 28 x 30 cm 4:20
Prefixkarta, 100 x 90 cm 23:55
Storcirkelkarta, farglagd 17:40
Testloggblad i 20-satser 5:30
VHF-loggblad i 20-satser 5:30
CPR-loggblad i 20-satser 5:30
Registerkort i 500-buntar 30:75
Telegrafinyckel 255:90
Teleprinterrullar, vid postbefordran

tillk. paketfrakt, vid hamtning 8:70
Diplombok, gammal upplaga 15:35
SSA-duk, 39 x 39 cm i fem farger 7:80
QTC-parm, A4 format 30:-

For SSA-medlemmar:
Blazermarke SSA, 21:-
SSA-dekal 5 st. 5:85
Bildekal 10:25
QSL-marken, i kartor om 100 st. 10:-
SSA medlemsnSI 25:-
OTC-nSI 30:-
N3I med anrop 20:50
NSIstoppar 5:30
Satt in beloppet p3 postgiro 5 22 77-1
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"SSA-sagor"
SSA har kommit ut med tv£ informations- 

skrifter om amatorradio och foreningen. Den 
ena upplagan ar mycket kortfattad och av- 
sedd for skolungdomar kring 14 Sr, att delas 
ut pS utstallningar etc. Sista sidan ar reser
verad for klubbinformation som kan goras 
med stencilering. A4-bladet ar darfor inte 
falsat. Den andra upplagan ar mer uttom- 
mande och innehSller det mesta om vad en 
blivande amator bdr veta. Bestall dem sna- 
rastfrSn kansliet.

Inkomster
Medlemsavgifter
Fors. det. 
Rantor mm

Utgifter
QTC 
QSL 
Reg. I 
Loner 
Lokal 
Distrikt 
Skatter 
Resor 
Porto o. tel 
Div. omkost. 
Kontorsmtrl 
Tavlingar 
Inventarier 
Varuskatter 
Avskrivning 
Budgetoverskott

Driftsbudget 1981

Kallelse till SSAs 
arsmote 1981

Foreningen Sveriges Sandareamatorers 
medlemmar kallas harmed till ordinarie ars- 
mote sondagen den 5 april 9181 i Jonas Ahl- 
stromersalen pa Svenska Massan i Gote- 
borg. Samling kl 0930. Arsmdtesforhand- 
lingarna gorjar kl 1000.

Dagordning for arsmotet, motioner med 
styrelsens yttranden, styrelseforslag, verk- 
samhetsberattelse for 1980 och budget for 
1981 aterfinns i detta nummer av QTC. Som 
tidigare meddelats ar det inte praktiskt moj- 
ligt att hinna fa bokslutet for 1980 publicerat i 
QTC fore arsmotet. Bokslutet kommer dock 
att kunna bekantgoras for deltagarna i Srs- 
motet och snarast publiceras i QTC.

Alla som avser delta vid arsmotet i Gote- 
borg uppmanas att medfora gallande med- 
lemskort for 1981. Medtag lampligen aven 
detta nummer av QTC.

Fullmakt for annan medlem skall for kon- 
troll postas senast mandagen den 30 mars 
1981 till SSA kansli, Ostmarksgatan 43, 123

42 FARSTA eller avlamnas pa SSA kansli se
nast tisdagen den 31 mars 1981.

Undantagsvis kan fullmakter avlamnas lor- 
dagen den 4 april 1981 till Srsmotesfunktio- 
narerna i Goteborg. Fullmakter som inlamnas 
motesdagen i Goteborg kan endast be- 
handlas i andra hand i mSn av tid och vi kan 
inte garantera att dessa fullmakter hinner 
kontrolleras fore Srsmotesforhandlingarnas 
borjan kl 1000. Eventuella fullmakter motes- 
dagen mSste avlamnas fore kl 0900. Mellan kl 
0900 och 1000 motesdagen mSste ges fore
trade for kontroll av medlemsskap for motes- 
deltagare utan medhavda fullmakter. Posta 
darfor eventuella fullmakter senast mSnda- 
gen den 30 mars 1981.

Anmalan till deltagande i Srsfesten pa lor- 
dagskvallen liksom till mSItider under lorda- 
gen och sondagen samt bokning av logi sker 
enligt testarrangorernas anvisningar i QTC 
och SSA-bulletinen.

SSA:s Srsmote 1981
Goteborgs Sandareamatdrer halsar val 

kommen till Massan lordag kl. 09.00.
Under lordagen blir det:

I I Foredrag om Hellskrift av SM6FJB.
I I Foredrag om Faksimilsandning av 

SM6FJB.
SHF-EHF bredbands FM och smalbands 
SSB pa 10 GHz och hur man blir QRV dar 
av SM6GPV och SM5HYG.

I l DX-traff.
I I Nationell ravjakt kl 14.00.
I I SMMRC Srsmote.
LI DIG traffasen stund.
I I SARTG Srsmote.
II Odd Fellows Radioklubb och
I I Esperantoamatorema ordnar informella 

traffar.
Filateliutstallning.

I I YL-hornan ar "bemannad" bada dagar 
na.

Tider: Lyssna pci bulletinen.
Ovrig information, biljetter till arsmotes 

festen etc i GSA monter. Bestallda supebil 
jetter hamtas senast under dagens lopp. 
OBS! Det ar inte supetvang utan du kan valja 
billigare alternativ.

Pa sondag blir det varldspremiar med 
ATV-sandning fr£n varmluftsballong.

Hotellsituationen ar trangd. Boka darfor 
rum i god tid. Vi har hotellrum till ordinarie 
priser samt ett storre antal vandrarhemsplat 
ser, bra och billigt. Dessutom kan vi erbjuda 
ett antal "hemmahos" -dvernattningar hos 
amatorer. SM6IXZ "Peo" Ekman, Alvs- 
borgsgatan 25 E, 414 74 GOTEBORG, 
031 - 14 28 42taremotanmalningarna.

Utstallare som ej nStts med inbjudan att vi
sa och salja prylar bor kontakta Svenska 
Massan, tel. 031 - 20 00 00. (Signalist Leif 
Bergstrom).

Valkomna till
Amatdrradiomotet i Goteborg 

den 4—5 april.
GSAgmSM6CVE

QTC Argcing53 1981 Nr 3
SW ISSN 0033 4820

Organ for Foreningen Sveriges Sandareamatdrer

ANSVARIG UTGIVARE
Einar Braune, SM0OX 
Fenixvagen 11 
182 46ENEBYBERG

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

ANNONSER (UTOM HAM ANNONSER) 
Gunnar Eriksson, SM4GL
Box 21,791 21 FALUN
Tel. 023 - 114 89
023 - 176 31 bost.

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

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

Denna upplaga ar tryckt i 6 800 ex.

Ljusdals Tryck AB

B:90 pa arsmotet
Kl 10.00—10.30 fore Srsmotes- 

forhandlingarna kommer Per Wallander 
frcin Televerkets Radiodivision att lamna 
synpunkter pS nya serie B:90 och speci- 
ellt pci kompetensfordringar for olika 
licensklasser. Intresserade medlemmar 
uppmanas att installa sig i god tid for 
medlemskontroll, eftersom denna punkt 
kommer att starta prick kl 10.00.
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Dagordning
Per Wallander frcin tvt radiodivision 

ger synpunkter pa behandlingen av nya
B:90, Bestammelser for amatorradioverk- 
samheten.

I. Motet oppnas.
2 Vai av ordforande for motet.
3. Vai av sekreterare for motet.
4. Vai av tv§ personer att jamte ordforan- 

den justera motesprotokollet. Justerings- 
mannen skall tillika tjanstgora som rostrakna- 
re under motet.

5. Tillkannagivande av vid motet uppgjord 
rostlangd.

6. Fragan om motet ar stadgeenligt utlyst.
7. Fragan om dagordningens godkannan- 

de.
8. Framlaggande av styrelse- och kassabe- 

rattelse. I styrelseberattelsen skall aven lam- 
nas en redogdrelse for resultatet av forra 
arets motioner.

9. Framlaggande av revisionsberattelse.
10. Fragan om styrelsens ansvarsfrihet for 

det gangna arbetsaret.
II. Faststalla det tillkannagivna valresulta- 

tet for styrelseledamoter samt revisorer med 
suppieant.

12. Vai av ledamoter till styrelsevalbered 
ningen for nasta arsmotes val av styrelsele- 
damoter samt revisorer med suppieant.

13. Val av tva postrostraknare jamte en 
suppieant for postrostningar fram till nasta 
arsmote.

14. Behandling av inkomna motioner. Sty 
relsen skall avge yttrande till inkomna motio 
ner.

14:1 Motion nr 1 med forslag till bandplan 
forUHF.

14:2 Motion nr 2 med forslag till system 
for radiofjarrskrift.

14:3. Motion nr 3 med forslag till faksim 
ilsandning pa kortvag.

14:4. Motion nr 4 med forslag om nordiskt 
amatorradiotillstand.

14:5. Motion nr 5 med forslag om familje- 
rabatt pa medlemsavgiften (stadgeandr.).

14:6. Motion nr 6 med forslag om tonars- 
rabatt pa medlemsavgiften (stadgeandr.).

14:7. Motion nr 7 med forslag till andringar 
i Televerkets serie B :90.

14:8. Motion nr 8 med forslag att arsmotet 
antar en deklaration.

14:9 Motion nr 9 med forslag om atergang 
till Region 1:s bandplan for FM-repeatrar pa 
70 cm.

14:10. Motion nr 10 med forslag om aktuell 
medlemslista i QTC.

15. Behandling av styrelseforslag.
15:1. Forslag fran styrelsen om korrige- 

ringar i SSAs stadgar.
16. Behandling och faststallande av bud

get for innevarande ar.
17. Faststallande av medlemsavgiften for 

1982.
18. Beslut om plats for nasta arsmote.
19. Synpunkter pa verksamheten for inne

varande ar.
20. Motet avslutas.

Verksamhetsberattelse 1980

Ordinarie och vice ledamoter i foreningens styrelse har under Aret varit:

Ordforande
Vice ordforande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassaforvaltare
Vice kassaforvaltare
Utrikessekreterare
Vice utriksesekreterare
Tekniksekreterare
Vice tekniksekreterare 
Trafiksekreterare
Vice trafiksekreterare
Ungdoms- och utbildningssekreterare
Vice ungdoms-

SM0OX Einar Braune 
SM5CJF Lennart Arndtsson 
SM0CWC Stig Johansson 
SM0HDP Bo Lindberg 
SM5LN Martin Hoglund 
Vakant hela perioden 
SM4GL Gunnar Eriksson 
Vakant hela perioden 
SM4AWC Eskil Eriksson 
SM0EPX Michael Grimsland 
SM3AVQ Lars Olsson 
Vakant hela perioden 
SM7JP Eric B Carlsson 
SM7ANL Reidar Haddemooch utbildningsekreterare

DL0 SM5BBC Ulf Swalen
Vice DL0DL1 SM0HWL Per-Axel Bengtsson
DL1 SM1CXE Roland Engberg
Vice DL1 SM1CCW Jan Hellden t o m 1980-08-24 

SM1IUX Hans Rosendal fr o m 1980-08-24
DL2 SM2FGO Bjarne Knuts
Vice DL2 SM2DQS Staffan Meijer
DL3 SM3CWE Owe Persson
Vice DL3 SM3CER Jan-Eric Rehn
DL4 SM4GYS Erik Persson
Vice DL4 SM4IRX Gosta Andersson
DL5 SM5DSE Kent Larsson
Vice DL5 SM5CLK Ingemar Lofkvist
DL6 SM6CVEUIf Sjoden
Vice DL6 SM6EDH Carl-Gustaf Castmo
DL7 SM7BNL Bengt Frolander
Vice DL7 SM7EKT Birger Axelsson

SM3WB Sven Granberg har tjanstgjort 
som QTC-redaktor och SM5AGM Folke Ras- 
vall som vice QTC-redaktor.

Foreningens revisorer har under aret varit 
SM0FXB Carl Henrik Witt som forste revi
sor, SM50V Curt Holm som andre revisor 
samt SM0ATN Kjell Karlerus som revisor- 
suppleant.

Som styrelsevalberedning har under aret 
tjanstgjort SM5COK Bjorn Israelsson (sam- 
mankallande), SM5CWV Gunnar Ahl och 
SM0BDS Lars Forsberg med SM5IQ Alf 
Lindgren och SM5ASE Ivan Geidnert som 
suppleanter.

Till postrostraknare infor 1981 ars val val- 
des vid arsmotet 1980 SM5AKP Esko Anti- 
kainen och SM5IQ Alf Lindgren med SM6TC 
Arne Karlerus som suppieant samt utsAgs 
SM6LN Martin Hoglund i egenskap av kans- 
lichef till sammankallande, ej som postrost- 
raknare.

Styrelsevalberedningens och DL-valbered- 
ningarna (infor 1981 i distrikt med udda num- 
mer) forslag till kandidater var publicerade i 
novembernumret av QTC 1980 enligt stad- 
garna. Medlemmarna hade t o m den 10 de
cember mojligheter att inkomma med egna 
forslag till kandidater. Ytterligare forslag in- 
kom, forslag med SM3AVQ Lars Olsson pa 
posten som vice ordforande och SM0IX 
Sven Milander pci posten som trafiksekrete
rare. Enligt styrelsevalberedningen hade 
SM3AVQ, som innehar posten som trafik
sekreterare, inte tillfrAgats och var inte villig 
att Ata sig posten som vice ordforande,varfor 
detta forslag bortfoll. SM0IX var enligt sty
relsevalberedningen villig att stalla upp som 
motkandidat till SM3AVQ pA posten som tra
fiksekreterare, varfor postrostning mAste 
genomforas. Kostnaden beraknad till ca 
10.000 kronor.

Styrelsen har under 1980 haft fyra styrelse- 
sammantraden, tre tvadagars (fredag kvall 
och lordag) och ett endags i samband med 
aresmotet, varvid forts 28 A4-sidor protokoll. 
Styrelsen har under 1980 fullbordat det om- 
fattande arbetet med att fullfolja Arsmotets
1979 beslut om forandrad organisationsform. 
Styrelsen har enbart positiva erfarenheter av 
den nya organisationsformen.

Styrelsens verkstallande utskott (VU) har 
bestatt av ordforanden SM0OX, sekretera- 
ren SM0CWC, kassaforvaltaren SM5LN 
samt DL0CWC som utsedd representant for 
DL. VU har under aret haft 17 sammantraden 
varvid forts 52 A4-sidor protokoll. Den ca 20- 
procentiga dkningen av sammantraden och 
protokollinformation ar en naturlig foljd av 
den nya organisationsformen.

Medlemsantalet har under verksamhets- 
Aret okat med 6,8 % fran 5675 till 6058. Med
lemsavgiften for 1980 har varit 135: —. U nder
1980 beslutades att medlemsavgiften for
1981 skall vara 150: —, familjeavgiften 100: — 
och prenumerationsavgiften for QTC 110: — .

Tack vare god medlemstillstromning och 
fortsatta ideella insatser av styrelseledamoter 
och funktionarer har foreningens kostnader 
kunnat hAllas pA en rimlig nivA.

QTC har utkommit med 12 nummer, varav 
nr 7 och 8 var sammanslagna till ett dubbel- 
nummer, omfattande 428 sidor, exklusive 
omslagssidorna. SM3WB, spaltredaktorerna 
och alia dvriga QTC-medarbetare har alia del 
i QTCs informationsutbud som varit av god 
kvalitet och styrelsen tackar alia dessa med- 
verkade for en fortjanstfull insats. SM4GL 
har aven under detta Ar svarat for kontakten 
med QTC-annonsdrerna och har som vanligt 
uppnAtt ett mycket gott ekonomiskt resultat 
for foreningen, vilket styrelsen ar tacksam 
for. Samarbetet med Ljusdals Tryck AB har 
aven fungerat utmarkt under 1980.
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42 SSA-bulletiner omfattande 83 A4-sidor 
med medlemsinformation har under 3ret ut- 
kommit som ett komplement till QTC. Stock
holms Radioamatdrer, SRA, har svarat for 
SSA-bulletinen under ledning av SM0HVL. 
Styrelsen framfor sitt varma tack till dessa 
samt alia operatdrer ute i landet.

Det goda samarbetet med Televerket har 
fortsatt under 1980. Televerkets nya serie 
B:90. Bestammelser for amatorradioverk- 
samheten, har under ciret remissbehandlats 
bl a av SSA. Styrelsen har uppfattningen att 
medlemmarna fick goda mojligheter over he- 
la landet att ta del av handlingarna och yttra 
sig via respektive DL. Alla i tid inkomna for- 
slag fr3n medlemmar och klubbar behandla- 
des av styrelsen innan remissvar avgavs.

SSA deltog for andra gangen i en ny form 
av branschmassa "MAT -80" i slutet av Sep
tember. Massan arrangerades av Sveriges 
Radionamndsforbund i samarbete med tidskrif- 
ten Radio & Television, Rateko (Radio- 
handlarnas Riksforbund). Foreningen Sveri
ges Sandareamatorer (SSA) och Massbola- 
gen AB i Sollentuna. SSA representerades 
detta cir av Taby Sandareamatorer (TSA). 
Styrelsen konstaterade att massan var valbe- 
sokt av SSA-medlemmar. Styrelsen tackar 
TSA och bedomer det vara vardefullt att 
fortsatta delta i denna branschmassa.

SM0GEM, Allan Lindkvists arbete med 
"SSA-boken" (Amatorradioteknik) pSg^r.

Bearbetningen av medlemsenkaten om 
antenntillstSnd/stdrningsproblem p3g$r un
der ledning av SM5AKP, Esko Antikainen.

Motionerna till Arsmotet 1980 har av styrel
sen behandlats enligt foljande: Motion nr 1 
frSn SM3HLL/LU2KAE med forslag om 
stadgeandring sa att utlandssvensk medlem 
kan fa rosta p3 DL. Forslaget bifdlls och and- 
ringarna har inforts i stadgarna.

Motion nr 2 fr3n SM5TK och SM5ACQ 
med forslag att tillsatta en arbetsgrupp med 
uppgift att granska dagens bulletinservice. 
Arsmotet bif dll forslaget och styrelsen tillsat- 
te en arbetsgrupp. Resultatet av utredningen 
blev att styrelsen beslutade att bibehcilla 
bulletinverksamheten i sin nuvarnade form.

Andringar i rutinen kan genomforas under
hand darest ny teknik visar att sa ar lampligt.

Utredningsresultatet redovisas mera detal- 
jerat i QTC.

Motion nr 3 frSn SM5BRR med forslag att 
amatorradiotillstSndet skall kompletteras 
med fotolegitimation avslogs av Srsmotet.

Motion nr 4 frSn SM5BRR med forslag att 
amatorradiocertifikatens provstandard skulle 
hojas avslogs av Arsmotet.

Motion nr 5 fr§n SM5BRR med forslag till 
andring i Televerkets bestammelser avfordes 
frSn cirsmotets dagordning.

Motion nr 6 frSn SM5BRR med forslag att 
infora en SMYL-spalt i QTC resulterade i att 
styrelsen fick i uppdrag att undersoka intres- 
set for en SMYL-splat. Undersokningen led- 
de till att styrelsen beslutade att tills vidare 
inte infora ncigon Yl-spalt i QTC. Undersok- 
ningsresultatet redovisades i QTC 12/80.

Motion nr 7 fr3n SM4EIM och SM4KEL 
med krav pS kontroll av telegrafkunnighet 
hos A-amatdrer avslogs av arsmotet.

Motion nr 8 frSn SM4EIM och SM4KEL 
angSende slopande av Televerkets flervals- 
frSgor i teknikprovet avslogs av Arsmotet.

Motion nr 9 frSn SM4EIM och SM4KEL 
med forslag till effektbegransning till 200 W 
for A-amatdrer avslogs av Arsmotet.

Motion nr 10 frAn SSK AU genom SM5AA 
med forslag till en sarskild A) sambandssek- 
tion och B) sektionsledare inom SSA avslogs 
av Arsmotet som istallet tillstyrkte styrelsens 
forslag att sambandskdren organiseras som 
en fristSende verksamhet med starkt lokalt 
bunden utformning. Styrelsen ans£g verk- 
samheten vara av samma karaktar som t ex 
radiopejlorientering, och bor organiseras p3 

liknande satt, baserad p3 klubbverksamhet. 
Styrelsen ansag vidare att en funktionar kun- 
de utses inom trafiksektionen for att hand- 
lagga overgripande frSgor. Arsmotet be
slutade enligt styrelsens forslag att en funk
tionar skall tillsattas inom trafiksektionen. 
SSK AU i samrSd med trafiksekreteraren 
foreslSr lamplig sSdan. Vid cirets slut hade 
annu inte nagon lamplig funktionar blivit 
foreslagen och utsedd.

Motion nr 11 fran SM7FJE med forslag om 
uppdelande av VHF-managerfunktionen av

slogs av Arsmotet.
For mer detaljer om verksamheten 1980 

hanvisas till sektionsledarnas, distriktsle- 
darnas och de ovriga fuktionarernas verk- 
samhetsberattelser.

Styrelsen framfor harmed ocksS sitt varma 
tack till alia funktionarer, lokal klubbar och 
enskilda medlemmar, som genom vardefulla 
insatser verkat for foreningens och amatorra- 
diohobbyns framjande. Ett varmt tack riktas 
ocksci till SSA:s kanslipersonal for deras for- 
tjanstfulla arbete for SSA-medlemmarna.

Verksamhetsberattelser fran 
distrikt och funktionarer

SM0
Klubbarna har haft m^nga olika aktiviteter 

med kurser, foredrag, field-days och auktio- 
ner mm. Ett intressant foredrag ar att namna 
— SM0GKA Hans, som var med pa YMER- 
expeditionen — visade bilder och gav en in
tressant skildring. John Attaway K4IIF, som 
ar diplommanager for CQ-Magazine, besokte 
Stockholm och utdelade en plakett till 
SM4CAN Kent som hade meriterat sig som 
tredje amator i hela varlden att klara av 5 
bands WAZ. Samtidigt passade SM0AGD 
Erik pci att visa ett par hundra bilder och be- 
ratta om sina DX-expeditioner till Serrana 
Bank, Bajo Nuevo. PSskon m fl platser.

SK0AR — Stockholms Radio Amatorer 
medverkade tillsammans med amatorer fran 
Uppsala och Norrtalje i Roslagsloppet, ett av 
de storsta och omfattande radiosamband 
som formodligen forekommit i Sverige. 
SK0MT Taby Sandare Amatorer ar att gra- 
tulera — de har efter flera 3rs fbrsok antligen 
erhSIlit en egen klubbstuga. De stod for ar- 
rangemangen i SSA:s monter p3 Sollentuna- 
massan MAT 80, och gav en ingSende bild 
av vad amatorradio ar.

SSA:s cirsmbte holls i distriktet — allt fun- 
gerade till belStenhet — arsmdtesforhand- 
lingarna avklarades p3 tre timmar. Tack till 
alia som hjalpte till med forberedelser och 
lopande arbete.

Aven ett stort tack till alia repeaterfunktio- 
narer och bulletinoperatorer som lagt ner 
stor tid till att skota sina uppdrag. SM5RK 
Mauritz har efter sex ar som rutinerad bulle- 
tinoperator avsagt sig och SSA kan bara sa
ga tack och valkommen 3ter.

Forhoppning om ett gott och intressant ra- 
dioSr 1981 onskar

SM5BBC

SM1
Ar 1980 har varit ett positivt §r for SM1. 

Den i fjolcirets verksamhetsberattelse om- 
namnda teknikkursen medforde en okning av 
antalet licenser och vid Srsskiftet var antalet 
"fasta" SM1:or 68 st. Darutover tillkommer 
ca tio "fritids-SM1 :or".

Aktivrteten har okat — inte bara p3 de oljka 
banden — utan aven inom Gotlands Radio- 
amatorklubb. Dess nya styrelse ar val vard en 
uppskattning for sin ambition att forsoka f3 
fart p3 klubben. Bl a har tidningen "GRK- 
nytt" SteruppstStt. GRK har dock problem 
med klubblokal, men trots detta har mee

tings ordnats. I samarbete med FRO holls i 
augusti ett valbesokt sommarmote p3 F3rd.

Forutom "SMI-ringen" p£ 80 meter p3 
sondagar (3715 kHz, 1030 SNT) fungerar 
GRK:s repeater SK1RGU p£ kanal R6 som 
samlingspunkt. Repeatern genomg^r f n en 
modernisering.

Tva distriktsmoten har h^llits under aret 
varav det sista gallde bl a B:90.

Eftersom vDL SM1CCW avflyttade till 
SM7 i augusti, utsags SM1IUX till ny vDL. 
Aven "fyrvaktaren" SM1DUW (SK1VHF) 
har fStt avlosning efter I3ng och trogen tjanst 
i och med att SM1IRS overtagit ansvaret for 
Vcigutbredningsindikatorn.

SM7CCW och SM1DUW avtackas har 
med hjartligt.

En ny fyr for 432 MHz avses komma i drift 
inom kort.

Bulletinsandningarna frSn SK1SSA har 
fungerat bra tack vare SM1IRS. QSL-distri 
butionen, som skots av undertecknad, tycks 
ocksa ha fungerat utan storre klagomSI.

SM1CXE

SM3
Inom distriktet ar det ett antal radioklubbar 

som har en mycket stor aktivitet. Som exem- 
pel kan namnas: Sundsvall, Gavle, Edsbyn 
och Gullanget (0-vik). Tyvarr finns det dock 
nagra klubbar som har svcirt att ordna nagon 
rejal klubbverksamhet p g a att man inte har 
tillgcing till egen klubblokal. Till denna kate- 
gori raknas i dag Kramfors och Harnosand. 
For att kunna vara med i distriktets gemen- 
skap har Kramfors (Adalens Sandareama- 
torer) atagit sig att arrangera vSrens SM3- 
meeting.

Telegrafi- och teknikkurser har bedrivits 
vid ett flertal radioklubbar och gladjande har 
ett antal T-licensare tagit C , B resp A certi- 
fikat. Flera radioklubbar har anortnat sam 
band vid skid- och motortavlingar. Gavle och 
Soderhamn har haft "mobilrebusjakter". 
Traningsnat i beredskapssignalering har agt 
rum i Soderhamn och Ostersund.

Aktiviteten p§ KV, VHF och UHF ar myc 
ket hog med goda resultat p3 alia band. 
SM3EVR och SM3VE p3 KV och SM3COL 
pci VHF visar att SM3 intar tatpositionen in
om testverksamheten.

F n finns fem bulletinstationer inom distrik
tet, tv3 pci KV, SSB och RTTY, och pci tre pS 
VHF over repeatrarna i Gavle, Hudiksvall och 
Ostersund. Ytterligare bullestationer ar p3 
g3ng.
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TvS valbesokta SM3-mdten har hSIlits med 
Sundsvalls Radioamatdrer och Gavle Kort- 
vSgsamatorer som vardar. PS vSrmeetinget i 
Sundsvall stallde "Radio Rex" upp en utstall- 
ning med modema radioprylar och pci host
motet i Gavle visade SM3CLA, under stort 
jubel, upp sitt elektronikprogram for fria akti- 
viteter i skolan. Ett stort tack till de som stal- 
ler upp och gor SM3-mdtena minnesvarda.

Tack alia SM3-or som hjalper till i ham- 
verksamheten.

SM3CWE

SM4
4:e distriktet har under Sr 1980 varit praglat 

av en mycket god aktivitet.
For att uppnS stdrsta mojliga kontakt med 

de lokala klubbarna och medlemmarna i dv
rigt, har overenskommelse traffats mellan v. 
DL och undertecknad om uppdelning av di
striktet sS att v. DL, SM4IRX, Gosta, haft 
norra delen, Kopparbergs Ian, pS sin lott och 
undertecknad svarat for sodra delen, Orebro 
och Varmlands Ian.

Att aktiviteten visat en okning under Sret 
har markts genom en intensiv trafik pS sSval 
kortvSg som VHF och UHF. De inom distrik
tet befintliga repeatrarna ar livligt frekvente- 
rade inte minst av nyblivna amatorer med T- 
certifikat.

Klubbverksamheterna rapporteras ha varit 
betydande runt om i distriktet. Ett flertal 
klubbar har bedrivit kursverksamhet med bl a 
CW och teknik.

MSnga av distriktets amatorer deltar regel- 
bundet i testerna sSval pa kortvSg som pa 
VHF. SSval klubbar som enskilda har placer
at sig pS hedrande platser i resultatlistorna. 
Har kan inte undgSs att namnas ett par av 
vSra aldre amatorer, SM4PG och SM4HJ, 
bSda i Kristinehamns, som regelbundet finns 
med i listorna for VHF-testerna. QSL-verk 
samheten har skotts pS ett ypperligt satt av 
vSra manager, SM4BMX, som har mSste ges 
en sarskild eloge.

NSgra av klubbarna har egna medlems- 
blad, vilket i hog grad bidrar till forstarkning 
av samarbetet mellan medlemmarna.

Bulletinsandningarna har skotts pS ett 
fdredomligt satt och ett tack riktas till opera- 
torerna for deras arbete.

MSnga av klubbarna i distriktet ar varda ett 
omnamnande, men detta skulle kanske ta for 
stor plats i verksamhetsberattelsen. Orebro 
sandaramatorer, OSA, ar varda att sarskilt 
omnamnas. Klubbens verksamhet upptar ett 
stort antal aktiviteter. Man har liksom tidiga- 
re Sr stStt som anordnare av Srets VHF-UHF- 
SHF-meeting i Annaboda, dar amatorer frSn 
hela landet deltagit och dar programmet 
upptagit antennmatningar, rackviddsprov 
och mycket annat.

En del av klubbarna har ocksS stallt upp 
med radiosamband vid olika foreningsaktivi- 
teter.

Disriktsmote har hSIlits i Karlstad, tyvarr 
med ett fStal deltagare. Man skulle har kans
ke vilja uttala en stilla onskan att flera aktivt 
deltar i distriktsarbetet. En mera regelbunden 
rapportering frSn klubbarna vore ocksS onsk- 
vard, sS att dialogen finge gS i bSda rikt- 
ningarna!

Det bor ocksS omnamnas, att nSgra klub
bar deltagit i amnet fria aktiviteter i skolorna 
och detta borde betyda flera unga amatorer 
samt okad forstSelse for vSr hobby.

Tack till alia medlemmar inom distriktet for 
ett gott samarbete under 1980.

SM4GYS

SM5
Verksamheten inom distriktet under 1980 

har ej namnvart skiljt sig frSn foregSende Srs. 
Aktiviteten pS sSval KV som VHF/UHF har 

varit hog och alia trafiksatt har varit repre- 
senterade. Omkring 70 nylicensierade ama- 
torer har tillkommit fordelade pS A 7 %, B 20 
%, C 27 % och T 46 %. Flertalet har blivit 
SSA-medlemmar.

Klubbverksamheten har varit oforandrat 
intensiv med en mSngfald aktiviteter i form 
av telegrafi- och teknikkurser, foredrag, 
demonstrationer, sambandsverksamhet, rav- 
jakt mm. Klubbarnas intresse for amatdr- 
radioverksamheten tog sig starkt i uttryck vid 
remissbehandlingen av B:90-forslaget, vilket 
trots snava tidsramar och olamplig remisstid, 
utmynnade i val genomarbetat svar, vilket till 
stor del inarbetats i SSA:s remissvar till tele- 
verket. Ett stort tack till alia som medverkat 
till distriktets yttrande.

Klubbarnas verksamhet bestams till stor 
del av tillgang till lokaler och finansiellt stod 
frSn kommunalt hSIl och variationerna i detta 
avseende ar stora inom distriktet. I vissa fall 
tycks verksamheten ha pSverkats menligt p g 
a snSla anslag. Fortsatt upplysningsverksam- 
het om hobbyn och understrykande av dess 
positiva inverkan pS ungdomsverksamheten. 
ar angelaget i flertalet kommuner.

Klubbarnas sambandsverksamhet har un
der Sret okat med over 100 % jamfort med 
1979 och mSngfalden av evenemang och det 
aktiva deltagandet ar imponerande.

Distriktet har begSvats med tre nya repeat
rar: en pS 2 m i Osthammar SK5ROS och 
tvS pS 70 cm, i Studsvik SK5RHE och i Upp
sala SK5RNW. Bulletinsandningar via re
peatrar har okat i omfattning och popularitet. 
Manga klubbar sander lokala bulletiner, och 
riksbulletinen sands nu via SK5RHQ (R7), 
SK5RHT (R8) och SK5RKM (R4). Telegrafi- 
dvningar har med sedvanlig idoghet sants via 
SK5RHQ.

Trots stor aktivitet pa klubbnivS tycks kon- 
takterna mellan klubbarna vara tamligen lag. 
AvstSnden mellan klubborterna och distrik
tets storlek ar ett pStagligt problem for DL:s 
verksamhet. Problemet bor bli foremSI for 
diskussion under 1981 och kanske kan en di- 
striktsorganisation i likhet med vad som pro- 
vats tidigare Snyo vara pSkallad.

Jag tackar alia klubbar och medlemmar i 
distriktet for ett gott samarbete och det akti
va intresse som visats for amatorradions fort- 
bestSnd.

SM5DSE

SM6
Medlemsutvecklingen inom distriktet ar 

positiv och en okning med nara 15 % i forhSI- 
lande till 1979 noteras. Distriktet passerade 
ocksS "de magiska" 1 000 medlemmarna i 
borjan av december.

VSrens DL6-mdte arrangerades av RK Ulri- 
cehamn med vDL6 som arrangor och vard 
och lockade en talrik publik, vilka livligt och 
engagerat debatterade distriktets angelagen- 
heter i allmanhet och till Srsmotet i Soina in- 
lamnade motioner i synnerhet. VSr avgSende 
DL6, SM6CPO Ingemar, avtackades och 
harangerades for sina insatser for distriktet.

Hdstmotet hade BorSs Radioamatdrer 
som vard. Huvudpunkten pa programmet 
var givetvis behandlingen av "nya B:90-for- 
slaget". Den tilltradande DL6 kunde med ett 
digert motesprotokoll i portfoljen bevista 
hostens styrelsesammantrade och "icke utan 
framgSng" havda motets synpunkter och be- 
slut. Tack for er medverkan.

I slutet av november genomfordes en hel- 
dags ordforandekonferens med ett 40-tal re- 
presentanter for de i SSA ingSende klub
barna i distriktet och SSA-funktionarer.

Forutom bulletinen pa 80 m frSn Ulrice- 
hamn och 2 m over SK6RFQ i Goetborg pa 
sondagsmorgnarna, har distriktet under de
cember kommit igSng med en bulletin pa 
sondagskvallen over SK6RIC i VSrgSrda med 
overraskande gott lyssnarunderlag.

QSL-funktionaren SM6DUA har sorterat 
och distribuerat en okande mangd QSL till 46 
mottagare inom distriktet. Avstorningsfunk- 
tionare SM6ETR har ISnat ut "QRM-ISdan" 
till endast ett par medlemmar. Till bSda 
framfors frSn medlemmarna ett stort tack for 
hedervart arbete.

Radioaktiviteten har legat pa hog nivS, vil
ket bl a avspeglas i sSval resultatlistorna frSn 
testerna, som i Honor Roll-listorna for 
DXCC. Klubbaktiviteten har likasS varit myc
ket hog. Manga klubbar bedriver kursverk- 
samheter, framst teknikkurser, men aven 
CW- bygg- och datorkurser finns med. Nyre- 
kryteringsbesvar synes inte foreligga! F o do- 
minerar studiebesok, fielddays, ravjakter, 
auktioner och ett icke ringa antal engage- 
mang av typen sambandet vid tavlingar och 
jippon. MSnga klubbar har genom sina utSt- 
riktade verksamheter — och genom okade 
kunskaper i hur man far bra kontakt med 
pressen — fStt fin och positiv publicitet i 
massmedia.

Distriktet rymmer 38 klubbar, vilka ar med
lemmar i SSA. DL6 besokte under aret sju av 
dem.

Till medlemmarna i distriktet framfors ett 
stort tack for ett ufb samarbete under 1980. 
LSt 1981 bli annu battre och ett verkligen ra- 
dioaktivt Sr! Don't hesitate to call upon me!

SM6CVE

SM7
Under aret har tva distriktsmoten avhallits. 

Det forsta pa varen i Lund, tyvarr med ringa 
anslutning, mojligen beroende pa den radan- 
de konflikten pa arbetsmarknaden. Vid hos- 
tens mote i Helsingborg, som sammanfoll 
med klubbens jubileum, var anslutningen 
god.

Klubbarna har deltagit i sambandstjanst 
vid tavlingar i ratt stor utstrackning. Sa gott 
som alia klubbar har en fungerande repeater 
pa 2 m, ett par aven pa 70 cm.

Pa grund av bristande tid och medel har 
klubbesoken blivit fa under aret. Det ar nar- 
mast av den anledningen som jag vid host
motet avsade mig aterval till DL-posten.

Jag ber att fS tacka for mig och fS fram- 
fora ett tack till dem som hjalpt till, till dem 
som svarat pa brev och i dvrigt gjort den moj- 
ligt att bedriva nagot distriktsverksamhet.

SM7BNL

Utrikessektionen
Den finska foreningen SRAL var vard for 

arets NRAU-mote i Helsingfors 22 — 23 mars 
varvid en rad fragor av gemensamt intresse 
behandlades.

Som del i fortoeredelsema till IARU Region- 
1 konferensen 1981 i England avholls en 
VHF-konferens i Maidenhead, England, 26 — 
27 april 1980. Infor Region 1-konferensen 
kommer aven ett N RAU-mote att hSIlas i Kd- 
penhamn 14 — 15 mars 1981.

Posten som Intruder Watch har under ett 
antal ar varit vakant men har nu besatts av 
SM2ALT, Karl-Erik Lundgren.

Den amerikanska foreningen ARRLs ordf 
har i brev tackat SSA for insatserna vid for- 
beredelserna infor WARC 1979.

I dvrigt har handlagts ett antal skrivelser av 
rutinkaraktar.

SM4GL

Tekniksektionen
Gladjande nog har det skett en del pS 

immunitets- och avstorningsfronten. SSIun- 
da har televerket utkommit med en proviso
risk norm for immunitet hos FM-rundradio- 
mottagare. FrSn SEMKO har kommit pS re
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miss en skrift med anvisningar for avhjalpan- 
de av radiostomingar (LF-detektering). Lux
or i Motala har utgivit en immunitetshand- 
bok avsedd for serviceverkstader. SSA har 
till varje distrikt fordelat ytterligare en avstor- 
ningslSda for utlSning till medlemmarna.

Enkaten om medlemmarnas antennforhcil- 
landen och stomingsproblem holler pS att ut- 
varderas.

Arenden som normalt handlaggs inom 
sektionen — avstorningsfrSgor, antenntill- 
stSndsfrAgor och tekniska frSgor — har fore- 
kommit i normal omfattning. Under Sret har 
som vSL utsetts SM0EPX, Michael och som 
RTTY-funktionar SM5EIT, Erik. Posten som 
avstorningsfunktionar ar fortfarande vakant.

SM4AWC

RTTY
Jag borjade som RTTY-funktionar under 

senare delen av 1980.
Utvecklingen i stort har medfort att en ny 

kategori amatbrer borjat kora RTTY. Det ar 
m^nga som genom sitt datorintresse ocksa 
har blivit QRV pa RTTY. Under aret har mo- 
dell MARK II av Alfaskopet framtagits av 
SM6GVA. Det ar emellertid nu mycket svart 
att anskaffa fler Alfaskop for ombyggnad. 
SM6GVA planerar att bygga in alia MARK 
Iks finesser i ett tangentbord, som sen kan 
anslutas till en vanlig TV-apparat/skarm.

Ett visst intresse finns for anskaffning av 
Siemens T-100. Televerket har borjat salja ut 
sadana. Tyvarr vill de inte salja till amatbrer i 
mindre poster an 10 st. F n har ingen formed- 
ling skett. Forhoppningsvis skall det bli moj- 
ligt kommande 3r.

Aktiviteten ar ojamnt fordelad inom Ian 
det. Bl a ar det valdigt liten aktivitet fran SM1 
och SM2. Det marks bl a genom diplomet 
WASM-RTTY. Tom detta verksamhetsar 
har det utdelats endast 1 ex. Det instiftades 
1967. Den lycklige ar SM70Y.

Datoriseringen och MARK II har medfort 
att ASCII-koden blivit vanlig pa banden. Pa 
sondagarna efter SSA-bullen brukar ett gang 
frcin vast-Sverige byta erfarenheter om och 
med ASCII.

For ovrigt fortsatter jag att sanda regler, 
resultat m m om RTTY-tester och -aktiviteter 
till QTC.

Under 1981 belonas sakerligen en SM6- 
och en SM7-amator med DXCC pa RTTY. 
Upp till kamp.

SM5EIT

Trafiksektionen
Det gAngna Sret har inte bjudit pci ncigra 

speciellt anmarkningsvarda detaljer. B3de pS 
kortvag och VHF/UHF-banden ar aktiviteten 
av samma storlek som tidigare. Tyvarr maste 
man konstatera, att en viss forskjutning sker 
i riktning mot okad aktivitet pa FM-kanaler 
och repeatertrafik, medan intresset for CW 
och SSB pci speciellt 144-MHz-bandet mins- 
kar.

PS de hogre frekvensbanden kan vi gladjas 
St en kraftig aktivitetsokning, dS under Sret 
mSnga sandareamatorer kommit igSng pS 10 
GHz-bandet.

Sandareamatbrernas SambandskSr, SSK, 
har under Sret anslutits till trafiksektionen, 
och det kommer att bli intressant att se i vad 
mSn detta kan pSverka aktiviteten.

For kortvSgsamatbrerna har val Sret mest 
inneburit en stilla vantan pS de nya banden. 
En negativ sak ar att mSnadstesten pS grund 
av alltfor dSlig aktivitet mSst laggas i malpS- 
se. Forhoppningsvis kommer den att startas 
igen under kommande Sret.

PS negativa sidan fSr vi val ocksS namna 
den misslyckade uppskjutningen av PHASE 
3 (Oscar 9), och alia satellitkorare hSIler nu 
tummarna for nasta forsok.

Med SM5AGM/Folke som pSdrivare ver- 
kar det som om allt fler av motstSndarna till 
ny QTH-locator nu kommit pS andra tankar. 
Det skulle forvSna mej, om man inte pS 
lARU-konferensen i Brighton beslutar re- 
kommendera inforande av varldsomfattande 
locatorsystem. Hur snabbt darefter kommer 
den forsta kortvSgstesten som anvander lo- 
catorn som testmeddelande?

SM3AVQ

SSA-bulletinen
Under verksamhetsSret har fyra bulletin

stationer pS 2-metersbandet tillkommit, 
namligen SK2SSA i UmeS via SK2RGT med 
SM2EPR som operator, SK6SSA i VSrgSrda 
via SK6RIC med SM6LPR som chefsopera 
tor med bitrade av SM6LRR, samt SK5SSA i 
Linkoping via repeatern SK5RHT med 
SM5JYG som ansvarig, och SK3SSA via re- 
peatem SK3RIA i Ostersund med SM3AWU 
som ansvarig.

Sammanlagt sandes 42 SSA-bulletiner un
der 1980 over 28 amatorstationer, darav 5 pS 
SSB och en pS RTTY (Gavle) pS 80-meters 
bandet samt ovriga 22 pS 2-metersbandet.

Under arbetsmarknadskonflikten i vSras 
sandes bulletinen pS RTTY frSn Sundbyberg 
till de distrikt som kunde ta emot sand- 
ningarna och var villiga vidarebefordra mate- 
railet till FM-stationerna i det egna distriktet. 
Provsandningarna gav vardefull erfarenhet 
av eventuellt kommande RTTY-sandningar 
frSn bulletinredaktionen och darmed gora 
bulletinen aktuell. Under konflikten vidarebe- 
fordrade SM3AVQ bulletinen, bl a till Nor
land.

Sondagen den 14 September var det 10- 
Srsjubileum for SSA-bulletinen i Ulricehamn. 
Flera LA- och OZ-stationer samt en trogen 
amator i Vast-Berlin, DL70W, har checkat in 
under £ret. For den utforligaste statistiken 
stcir som vanligt SM3CFV — Janne i Bolinas. 
Incheckningar har kommit ifran samtliga 
SM-distrikt samt frcin OH-, OHO-, LA- och 
OZ-stationer. Sandningarna p£ 3700 KHZ 
frSn Bolinas har dock storts av en polsk 
bulletinsandning p3 samma frekvens.

Antalet incheckningar sammanlagt pa 
sondagarna har okat och torde vara omkring 
ett tusen, en okning med cirka 200 stycken. 
MSnga fler lyssnar dock pa bulletinen utan 
att anmala sin narvaro pa frekvensen.

Flertalet bulletinoperatorer och lyssnare i 
landet efterlyser mer information frSn SSA:s 
styrelse, bl a referat frSn styrelsesammantra- 
den med olika beslut som ror amatorverk- 
samheten.

Efter SM0HWL:s avhopp fran bulletin- 
verksamheten stallde SM5AKP — Esko, 
SM0BHI - Bosse och SM06626 - Mikael 
upp vid framstallning, distribution och over- 
sattning av 1980 ars SSA-bulletin. Bulletinre- 
daktoren vill tacka dem for deras fina insat- 
ser.

SM0HVL

RPO/Ravjakt
RavjaktsSret 1980 praglades av de forsta 

varldsmasterskapen i RPO som gick i Polen 
och den diskussionen kring vSra regler som 
drogs igang med anledning av dem. Genom 
valvilligt tillmotesgSende fran SSA.s styrelse 
och Svenska Orienteringsforbundet fick de 
fem deltagama hjalp med att utrustas med en 
enhetlig tavlingsdress. Tavlingarna har ut- 
forligt refererats i QTC nr 12.

Eftersom VM-tavlingarna genomfordes 
enligt IARU Region 1 regler, och dessa har 
rekommenderats till anvandning vid nationel- 
la jakter, sS har vSra egna regler satts i frSga 
och diskuterats livligt. Vid mote i samband 
med SM/NM beslutades att vi i Sverige skall 
fortsatta att tillampa vSra regler, men att 

man vid NM skall tillampa 1-min pass med 5- 
min intervail i stallet for vSra 2 och 10 min.

Tre nationella jakter har hSIlits med OSA, 
VRK och GKA som arrangorer. Anslutningen 
har varit god med deltagare frSn klubbarna i 
mellan-Sverige. Serietavlingar har som van
ligt bedrivits av LRA, SRJ/SORJ, OSA, 
ESA och VRK. Aven frSn Vastkusten har for- 
sports att GSA har genomfort en poang- 
serie. Forutom via artiklar i QTC har RPO 
ledningen forsokt att hSIla kontakten med ja- 
garna via "Ravinfo", som utkommit med 3 
nr.

SM och NM genomfordes rutinerat och 
fortjanstfullt av SRJ med benaget bistand av 
TSA norr om Stockholm. En titt i resultatlis- 
tan visar dock att det som vanligt var 
''Mellansvenska masterskapen".

En ny begivenhet var granstraffen i Mo- 
rokulien. Genom iniitativ frSn Gunnar Svens 
son SRJ och LA5OM Steinar jagade ett 30- 
tal norrman och svenskar rav och pratade 
ravjakt i tvb dagar 4 5 okt 1980. Nasta traff 
blir 6 8 juni 1981. Det har sSledes varit m5n 
ga aktiviteter och intresset for ravjakt ar sta 
digt stigande och fungerar ofta som en in 
korsport till andra grenar inom SSA:s verk 
samhet.

RPO-ledaruppgifterna har fullgjorts av 
VRK:s RPO-sektion med hjalp av OSA som 
svarat for "Ravinfo". Vi som delat pa jobbet 
tackar alia ravjagare och funktionarer for ett 
intensivt och roligt ar och tar nya tag infor 
det kommande.

SM5JCQ

Tester
NRAU-testen ar fortfarande en av de 

mest populara testerna. Finland tog hem se- 
gern aven detta ar — vilket var vantat men 
mSnga fina SM resultat tornade upp sig inte 
alltfor ISngt fr3n 1 :a platsen.

Den amerikanska ARRL CX Competition 
ar alltjamnt en mycket uppskattad test dar 
"pileup-gubbarna" brukar fb sin lustar till 
fredsstallda. Aven har finns nagra FB SM 
resultat.

SSA's PORTABELTESTER (i maj och au 
gusti) ar nog utan tvekan de mest populara 
av SSA's tester. Bada omgangarna samlade 
ett stort deltagarantal, och manga kommen- 
tarer och bilder har inkommit for den slutliga 
redovisningen.

SAC. I 3r var det SSA som stod for arran 
gemanget av denna skandinaviska stortest. 
Ett stort antal loggar har inkommit och ar un
der bearbetning.

CQWW DC Contest. Denna test, som 
raknas bland de storsta, fick ocksa erfara ett 
stort antal tavlingssugna. Dessvarre mest ut- 
landska stationer. Det fanns dock ett par 
verkligt aktiva aven i Sverige som gjorde sitt 
basta trots auroran och andra stornings- 
moment.

I jultid gAr jultesten. Det gjorde den aven i 
ar med ett storre antal deltagare an tidigare. 
Manga nya killar/tjejer har strommat till och 
aktiverade banden.

KortvAgsmasterskapet (KVM) fortsatter. 
Denna tavlingsform tycks ha fatt ett positivt 
mottagande i hela landet. SSA har praglat 
plaketter att delas ut till de tre forsta i KVM. 

Jag avgick den 5 november 1980 som 
Testledare bland annat p g a studier. Min 
storsta forhoppning ar att den som tar over 
arbetet fortsatter att hcilla teststandarden p3 
hog nivci i vSrt avlcinga land.

En god fortsattning till alia inblandade.
SM0GMZ

AMSAT
Den av satellitentusiasterna emotsedda 

uppskjutningen av Phase III A slutade ju som 
bekant med ett misslyckande. Mcinga trodde 
att detta skulle ta musten ur satellitprojekten, 
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d3 ju mycket pengar och m3nga frivilliga ar- 
betstimmar gick till spillo. S3 blev emellertid 
inte fallet och over allt i varlden jobbas det 
for fullt for att fardigstalla nya utrustningar 
och for att hrtta lampliga uppskjutningstill- 
fallen. Under 81 kan vi vanta oss att UOSAT, 
som tas fram i England, sands upp och tidigt 
82 planeras uppskjutningen av Phase III B, 
som blir en nastan identisk kopia av A. Sena- 
re under detta 3r kan det bli aktuellt med 
Phase III C. I s3val Canada som Japan arbe- 
tas det p3 s3val egna satelliter som delar till 
Phase III. Har gor aven tyskar och ungrare 
ett stort arbete. Vi har allts3 mycket att se 
fram emot.

1) OSCAR 7 fortsatter att fungera relativt 
bra, dock endast i solljus eftersom batteriet 
ar d3ligt.

2) OSCAR 8 fungerar helt enligt planerna 
och aven ekvatorpassagetiderna stammer val 
i de olika tidskrifterna.

3) Bildandet av en AMSAT SM-grupp har 
annu inte skett, men kanske g3r det att 
genomfora under 81 d3 intresset for satellit- 
trafik faktiskt verkar vara ganska stort. In- 
tresserade (och tipsgivare) kan vanda sig till 
mig eller SM0DZL.

SM5CJF

WASM1
Under aret har utdelats 144 WASM. Det ar 

mer an dubbelt sa manga som forra aret. 
Som vanligt ligger USSR hogst p3 listan med 
60% av antalet. Allt g3r for dvrigt ganska 
bra.

Jag marker av att folk inte foljer med i por- 
to- och vaxelkursutvecklingen. For nagra 3r 
sedan var kostnaden 2 dollar. S3 sm3ningom 
blev det allmant kant och fungerade bra. Nu 
ar priset nara 5 dollar, men med m3nga an- 
sokningar foljer fortfarande med 2 dollar. Jag 
har n3gra g3nger provat att skicka diplomet 
med ett p3pekande att avgiften ar hogre an 
som skickats med ansokan. Jag f3r alltid 
omedelbart svar med felande avgift. Sparar 
tid, arbete, porto och gor mottagaren posi- 
tivt installd till SSA.

SM0CCE

WASM II
Under verksamhets3ret har 51 st WASM II 

formedlats och inalles har nu 1108 utdelats.
I 3r ar 21 lander representerade, bland des- 

sa markes HI8LC och EP2TY.
Av inkomna brev framg3r det, med ratt el

ler oratt, att SM-hamsen ar d3liga QSL-are. 
De 25 lanen anses inte vara sv3ra att f3 kon- 
takt med, men att f3 QSL det ar sv3rt det.

Hoppas att vi i SM battrar p3 v3rt QSL-an- 
seende under 1981.

SM6ID

VHF
Under 3ret har tv3 VHF-moten p3 NRAU- 

och IARU-niv3 h3llits, ett NRAU-mote i Hel
sinki 22 — 23 mars och ett europeiskt VHF- 
managermote i Maidenhead, London, 26— 
27 april. Vid NRAU-motet representerades 
SSA forutom av sin VHF-manager aven av 
sin repeatermanager SM0COD. Vid IARU- 
motet representerades SSA aven av sin mik- 
rov3gsmanager SM6GPV. En rad fr3gor di- 
skuterades, bl a bandplaner, repeaterfr3gor, 
testfr3gor, meteorfr3gor, varningsnatet for 
sporadiskt E och Iocatorfr3gan.

Ett stort steg p3 vagen mot en varldsom- 
fattande locator togs sedan stod kommit fr3n 
b3de Region 2 och 3. Efter jamforelser mel- 
lan ett 20-tal system antogs ett system som 
Region 1:s officiella forslag till dvriga re- 
gioner.

Forberedelsearbette infor 1981 3rs Region 
1-konferens har fortgStt och SSA har insant 
tv3 motioner med VHF-anknytning, dels i lo- 

catorfr3gan och dels ang3ende meteorregler- 
na.

Aret har bjudit p3 m3nga fina oppningar, 
och en sarskilt marklig tropooppning intraffa- 
de 20 — 21 September mot Bulgarien, Ru- 
manien, Jugoslavien och Ungern. Nytt 
Europarekord for tropo-QSO:n sattes den 6 
augusti genom ett QSO mellan England och 
Kanariedarna, avst3nd c:a 2600 km. P3 50 
MHz har solflacksmaximum bjudit p3 opp- 
ningar till s3val Sydafrika som Amerika.

Ett intressant m3nreflektionsprogram har 
genomforts p3 1.3 GHz-bandet vid EISCAT:s 
Kirunastation av Kiruna Radioklubb. Projek- 
tet uppmarksammades internationellt och 
gav god PR for amatorradion.

SM5AGM

SHF-EHF
1980 kan karakteriseras som ett "bygg3r". 

M3nga fick ihop sina mikrov3gsriggar och 
det syntes ju verkligen i Annaboda. Vi har nu 
ett tjugotal amatorer som ar QRV p3 10 GHz 
FM. Ett antal entusiaster har ocks3 f3tt klart 
s3 avancerade projekt som 10368 MHz 
SSB/CW-transverters. Ett par stationer ar 
ocks3 QRV p3 5760 MHz, ett band som inte 
ar s3 mycket anvant.

SM6GPV

Radioscouting
Verksamheten har under 3ret varit mycket 

omfattande ute i distrikt och k3rer.
Det ar mycket gladjande att NSF tog be- 

slutet att infora radioscouting aven p3 for- 
bundsplanet.

Radioscouting har funnits p3 bl a foljande 
lager: Bjdmolagret, IVAG-80, Brofastet-80, 
IVO-80 samt Sparreviken-80.

Radioscoutkurser har arrangerats i Alvesta 
och Stockholm. Flera distrikt och k3rer har 
under 3ret haft kurser for T- och C-certifikat.

Grenr3det har haft tv3 moten under 3ret 
samt m3nga radio- och telefonkontakter. 
Under 3ret har aven FA-scouterna kommit 
med i radioscoutarbetet.

Grenr3det har under 3ret fardigstallt:
— diabildserie med ljud
— C-certifikatdel p3 radioscoutkursen
— verktygssatser
Under 3ret har p3borjats foljande projekt:
— ovriga delar i radioscouthandboksserien
— framtagande av nya radiopejlmottagare
— framtagande av eletroniska byggsatser 
Grenradet har deltaigt i den nordiska radio-

scoutkonferensen i Norge dar det bl a beslots 
att forandra Jotan i Norden. Samarbetet in- 
om Norden har fordjupats.

Artiklar om radioscouting har varit inforda 
i alia scouttidningar samt QTC. M3nga for- 
fr3gningar om radioscouting har besvarats

under 3ret. Radioscoutnatet har varit ig3ng 
1:a sondagen i m3naden p3 kortv3g. 
NORAMO-80 p3gick 23 — 24 augusti med 20 
scoutk3rer fr3n Sverige. Deltagareantalet i 
Jotan var ca 175 scoutk3rer. Konditionerna 
var overlag goda i 3r. Jotanfoldern har aven i 
3r g3tt ut med forbundsmeddelandet.

Rapport om talboksverk- 
samheten i SSA 1980

SSA:s talboksgrupp har under 3ret som 
vanligt best3tt av foljande. SM4HSD Arne, 
SM7COS Erland, SM7ANL Reidar och 
SK7DD Stefan. Arbetet har organiserats i tre 
avdelningar:

1) QTC-taltidningsupplaga
2/ QSP-taltidningen
3/ Ovriga taltidningsaktiviteter.
QTC har utkommit med 11 upplagor p3 

k/ardera 3 timmars speltid, utsanda till 54 pre- 
numeranter (per 31/12 1980). Inlasare: 
SM4HSD. Kopiering distribution m m: 
SM7ANL och Stefan. Kassetter och band: 
SK7DD.

QSP har inlasts och redigerats samt distru- 
berats av SM7COS. 9 upplagor har utkom
mit, vardera 3 timmars speltid, ca 25 prenu- 
meranter. QSP har som vanligt utgjorts av 
aktuella artiklar m m ur ledande tidningar och 
tidskrifter om amatorradio fr3n hela varlden. 
Detta har finansierats till storsta delen med 
g3vorfr3n SM7COS och SK7DD.

Ovrig taltidningsverksamhet har utgjorts 
av inlasningar och kopieringar av kurser i te- 
legrafi, radioteknik, manualer, instruktioner, 
information m m for handikappade som ar in- 
tresserade av amatorradio. SM7ANL har re- 
digerat och last in ett nytt informationspaket 
om hur man blir sandaramator med r3d och 
anvisningar, upplysningar ur B:90 m m. 
SM7COS och SM4HSD har last in n3gra nya 
manualer och instruktioner till aktuella ama- 
torradiostationer. SM7COS har last in ytterli- 
gare aktuella informationer och meddelan- 
den for handikappade. Allt detta har kopie- 
rats och utsants vid behov av SM7ANL och 
SK7DD. Aven en del trycksaker har tagits 
fram, finansierade med g3vor fr3n hela taltid- 
ningsgruppen. Den som vill ha SSA:s tidning 
QTC inlast p3 kassett skall vanda sig till SSA.s 
kansli 08 - 64 40 06. Information om QSP 
och dvriga inlasningar lamnas av SM7C0S 
042 - 23 50 30 eller SM7ANL 042 - 13 85 96. 
Se ocks3 QTC nr 12/80 sidan 399. SM4HSD 
Arne har tel 0583 - 701 25.

Hjalp oss hjalpa v3ra handikappade van
ner. 1981 ar det ”FN:s internationella handi- 
kapp3r" Sand DITT bidrag till WL-fonden, 
postgiro 71 90 88 - 7.

SM7ANL

Motioner och styrelsens yttrande till 
motionerna

Motion nr 1. Forslag till bandplan for 
UHF.

Hisingens Radioklubb fdresl3r, att SSA:s 
3rsmdte m3tte besluta antaga den bandplan 
for UHF-banden, som utarbetats inom Inter
nationella Amatorradiounionens Division for 
Region I och som tillampas i flertalet europe- 
iska lander.

Den viktigaste foljden av ett s3dant beslut 
skulle bli, att relastationer (repeaters) i 70- 
cm-bandet fortsattningsvis inrattas med 
1600 kHz avst3nd mellan in- och utfrekven- 

serna. Motet fdresl3s i anslutning hartill be
sluta uttala, att de relastationer, som for nar- 
varande ar i drift enligt andra kanalplaner, 
tills vidare f3r beh3lla sina nuvarande frek- 
venser.

For Hisingens Radioklubb/SK6AW 
Sten Wahlskog/SM6DER och 
Karl-Gustav Stridh/SM6FJB

Styrelsens yttrande till motion nr 1.
Styrelsen tillstyrker motionen.
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Motion nr 2. Forslag om tillstSnd for olika 
system for radiofjarrskrift.

Hisingens Radioklubb foreslSr, att SSA:s 
Srsmote mStte besluta uppdraga at SSA:s 
styrelse att i forhandlingar med Televerket 
verka for att (1) samtliga i Internationella 
Teleunionens reglementen eller i Internatio
nella RSdgivande Radiokommittens eller 
Internationella RSdgivande Telegraf- och 
Telefonkommittens rekommendationer 
beskrivna system for radiofjarrskrift, innefat- 
tande telegrafalfabet, dverforingshastig- 
heter, frekvensskiftvarden och synkroni- 
seringsmetoder, samt (2) fjarrskriftsystemet 
Siemens-Hell for kvasisynkron dverfdring el
ler start-stopp-dverforing blir tillStna vid 
sandnirig frSn svenska amatorradiostationer; 
hansyn bdr darvid tagas dels till att vissa ut- 
sandningar pa grund av t ex bandbredds- 
behov kan behova begransas till vissa 
amatorband, dels till den praxis avseende 
amatdrfjarrskrift som rader i andra lander.

For HISINGENS RADI0KLUBB/SK6AW
Sten Wahlskog/SM6DER och
Karl-Gunnar Stridh/SM6FJB

Styrelsens yttrande till motion 2.
Styrelsen tillstyrker forslaget.

Motion nr 3. Forslag om tillstSnd for 
faksimilsandning pS kortvSg.

Hisingens Radioklubb foreslSr, att SSA:s 
Srsmote matte besluta uppdraga at SSA:s 
styrelse att i forhandlingar med Televerket 
verka for att sandning av faksimil (sand- 
ningsklass A4 och F4) blir tillSten for de sven 
ska sandaramatdrerna pa samtliga band, dar 
sandning av smalbandig television (SSTV) 
for narvarande ar tillSten.

For HISINGENS RADI0KLUBB/SK6AW
Sten Wahlskog/SM6DER och
Karl-Gunnar Stridh/SM6FJB

Styrelsens yttrande till motion nr 3. 
Styrelsen tillstyrker forslaget.

Motion nr 4. Forslag om nordiskt amator- 
radiotillstSnd.

Hisingens Radioklubb foreslar, att SSA:s 
Srsmote matte besluta uppdraga at SSA:s 
styrelse att genom forhandlingar med beror- 
da telemyndigheter och ovriga berorda natio- 
nella amatdrradioforeningar bringa frSgan 
om gemensamt nordiskt amatorradiotillstand 
till en snar och tillfredsstallande losning; i 
den man enighet icke kan nas bland samtliga 
berorda forvaltningar, bor SSA;s styrelse 
verka for amatorradiotillstandens giltighet ut- 
strackes till sS mSnga som mojligt av de nor- 
diska landerna.

For HISINGENS RADI0KLUBB/SK6AW
Sten Wahlskog/SM6DER och
Karl-Gunnar Stridh/SM6FJB

Styrelsens yttrande till motion nr 4.
Vid Srsmotet 1977 uppdrogs St styrelsen 

att behandla denna frSga. Styrelsen har 
genomfort forhandlingar med televerket. 
SvSrigheter foreligger att samordna frSgan 
mellan de nordiska landerna varfor arendet 
dragit ut pS tiden. Televerket skall Sterkom- 
ma i arendet. DS arendet ar under handlagg- 
ning foreslSr styrelsen darfor att motionen 
avfores frSn dagordningen.

Motion nr 5. Forslag om andrad familje 
rabatt

SSA skall ge familjerabatt pS medlemsav- 
giften.

Kommentarer frSn GSA: Som familj rak- 
nas de personer utover en (1) vilka dels tillhor 
samma hushSII och dels i ovrigt ar berat- 
tigade att vara medlemmar i SSA.

For de familjer dar det finns ett flertal licen- 

sierade utgor samtligas medlemsskap i SSA 
en betydande post i hushSllskassan. Gote- 
borgs Sandare Amatorer anser att en kraftig 
familjerabatt okar intresset for SSA bland ak- 
tiva ungdomar och XYL's. Rabatten skall va
ra storre an det nuvarande avdraget familje- 
medlemmar fSr for medlemsskap utan QTC.

For Goteborgs Sandareamatorer 
P-0 Ekman/SM6IXZ

Styrelsens yttrande till motion nr 5.
Nuvarande familjerabatt innebar att 

familjemedlemmen erbjuds alia former av 
service frSn SSA men att QTC inte erhSlls. 
DS varje medlem mSste bara sina egna 
kostnader kan inte en ytterligare rabatt ges 
utan att den ordinarie medlemsavgiften mSs- 
te hojas ytterligare, vilket inte ar onskvart. 
Styrelsen foreslSr att Srsmotet avsISr motio
nen.

Motion nr 6. Forslag om rabatt till tonSri- 
ga medlemmar.

SSA skall ge tonSriga medlemmar av fore- 
ningen en rabatt pS medlemsavgiften.

Kommentarer frSn GSA: Som tonSringar 
raknas ungdomar vilka fyller 13 till 20 Sr un 
der medlemsSret.

MSnga av de tonSriga lyssnar och 
sandareamatdrema anser att dagens med 
lemsavgift i SSA ar alltfor betungande. DS 
denna grupp ar viktig ur rekryteringssynpunkt 
anser Goteborgs Sandare Amatorer att SSA 
skall infora en 50 %-ig rabatt for tonSringar. 
Denna rabatt kan ocksS ge mojlighet for de 
lokala organisationerna oka ungdomsverk- 
samheten och darmed framja vSr hobby.

For Goteborgs Sandareamatorer
P-0 Ekman/SM6IXZ

Styrelsens yttrande till motion nr 6.
Med samma motiv som styrelsen anfor 

mot motion nr 5 foreslSr styrelsen att Srs- 
motet avsISr motionen.

Motion nr 7. Forslag till andringar i B:90.
Arsmotet foreslSs uppdra St styrelsen att 

verka for att foljande andras/tillagges/behSI- 
les i B:90 (m m):
1.1 All avstamning av radiosandare och slut 

steg SKALL ske med effektiv konstan 
tenn inkopplad. Behover sandaren/slut- 
steget avstamning SKALL fungerande 
konstlast alltid finnas invid uppkopplad 
sandare/slutsteg (kortare anpassning av 
sandare till strSlande antenn ar dock tillS- 
ten, utan att konstlast ar ansluten, om 
anropssignal avges efter anpassningen).

1.2 B-tillstSndshavare skall fS anvanda sand- 
ningsklass A3j pS 80 m.

1.3 LSta den svenska och den internationella 
bokstaveringstabellen ingS i kompetens- 
fordringarna for samtliga certifikatklas- 
ser.

1.4 Begransa frekvensutrymmet for radio- 
samband i anslutning till tavlingar o dyl (t 
ex till 144.600-144.700 samt ev 145.350 
och 145.375).

1.5 Det skall EJ vara tillStet att (normalt) fS 
ta hjalp av skrivmaskin och/ellcr auto- 
matisk telegrafinyckel vid avlaggande av 
telegrafiprov.

1.6 Over relastation skall forutom sandnings- 
klass F3 aven klass F2 fS anvandas. 
Sandningshastigheten begransad uppSt 
till 100-takt.

1.7 Homogenisering inom distrikt 0 sS att 
samtliga som bor inom distriktet aven fSr 
denna siffra.

1.8Sankning av maximalt tillSten effekt for 
A-amatdrer till 250 W (ev bibehSllande av 
500 W som grans).

For SM7KBD, SM7IGH, SM7IVS 
genom Goran Mossberg/SM6JRJ

Styrelsens yttrande till motion nr 7.
Till motionen har bifogats motiv pS 1,5 A4- 

sidor som av utrymmesskal inte kan redo- 
visas har.

Motionen innehSller ett antal forslag till 
andringar och tillagg i televerkets forfatt- 
ningssamling B:90. DS denna nyligen remiss- 
behandlats i SSA och da televerket nu slut- 
behandlar forfattningen finner styrelsen det 
inte meningsfullt att nu ta upp nya forhand 
lingar med televerket. Styrelsen foreslar dar- 
for att arsmotet avsISr motionen.

Motion nr 8. Forslag till deklaration 
betraffande effektbestammelsernas 
efterfoljande.

Arsmotet foreslSs anta en deklaration mot 
dem som anvander illegala effekter inom 
amatorradion. T ex: "SSA:s Srsmote tar 
klart markerat avstSnd frSn de amatorer som 
anvander sandare eller slutsteg med en ef 
fekt storre an den angivna maximala effekten 
for resp certifikatklass (ev specialtillstSnd). Vi 
sISr aven fast att dessa amatdrers osmakliga 
beteende strider mot god amatoranda och 
att de motverkar och skadar amatorradions 
och SSA:s intressen”.

ForSM6KBD, SM7IGH, SM7IVS, 
SM7FFI gm Goran Mossberg/SM6JRJ

Styrelsens yttrande till motion nr 8.
Styrelsen finner att uttalanden vid Srs- 

motet i motionens anda kan ha en positiv ef 
fekt. Stadgarnas § 20 anger att foreningen 
skall verka for att av myndigheterna ut 
fardade foreskrifter iakttas.

Styrelsen anser att ett uttalande som 
begransas till att speciellt framhSlla vikten av 
att vissa delar av televerkets forfattnings- 
samling B:90 skall foljas, kan ifragasattas 
varfor styrelsen foreslSr att Srsmotet avsISr 
motionen.

Motion nr 9. Forslag om StergSng till Re 
gion I 70-cm FM Repeater spacing.

Under senare halften av 70-talet har an 
talet repeatrar pS 70 cm okat kraftigt. Vi pS 
vastkusten har darmed kommit att befinna 
oss i konflikt med amatorer i bl a Danmark, 
vars repeatrar anvander Reg. 1 FM bandplan 
med 1,6 MHz spacing. Som bekant, an 
vander Sverige ett system dar infrekvenserna 
ar samma, men med utfrekvenserna 4,6 MHz 
upp. Sverige foljde region 1 till for nSgra Sr 
sedan dS man beslot andra sig till forman for 
ATV, som ville ha mer utrymme.

DS aktiviteten nu tilltar okar storningarna 
darfor att OZ stationer ofta hors over vSra 
repeatrar, emedan dom sjalva inte marker att 
dom kommer in pS aven SM repeatrar. 
Danskarna ar sjalva irriterade over detta fak- 
tum. Darfor vill vi motionarer som sjalva ar 
aktiva over UHF FM-repeatrar motionera om 
att Sverige antingen:
1. Helt overgSr till Region 1 fulla FM band 

plan eller
2. LSter de repeaterklubbar som sS onskar, 

anvanda Reg. 1 's 1,6 MHz spacing.
Vi anser denna andring nodvandig darfor 

att:
1. OZ, LA, OH har anslutit sig till Region 1.
2. Nya tillstSnd fSr svensk spacing emedan 

det finns gamla som anvander Reg. 1 
spacing.

3. Storningar pS infrekvenserna ar svSra 
aven nar det inte ar konditioner.

4. ATV har tilldelade frekvensband aven in 
om Reg. 1. Efterstravar man inte dar 
kompatibilitet?

Vi vill sjalvklart inte pStvinga andra lands- 
andar med utbyggt svenskt system som ej 
har interferensproblem att tvSngsansluta sig 
till REG 1-systemet, men har i vastsverige ar 
saken prekar.
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For SM6EQH, SM6KJX, SM6KXN, 
SM6GLL, SM6IRA och SM6IMH 
genom Ulf Bergstrdm/SM6GXV QTC

Televerket
har meddelat att vid den forsta betalnings- 

kontrollen av inbetalda licensavgifter har ca 
700 sandaramatorer ej betalat in sina 70 kro
nor. Inalles finns i landet ca 8500 amatorli- 
censer utdelade. Drygt 5500 tillhor SSA. Vo- 
re intressant veta hur m^nga SSA-medlem- 
mar som ej fornyat sitt tillst^nd.
Vid styrelsesammantradet

i januari patalade nagon distriktsledare att 
det var omojligt veta nar en medlem slappt 
sin signal. En lista i QTC var onskvard, men 
detta ar tyvarr omojligt. Med hansyn till sek- 
retesslagen kan man inte offentliggora namn 
pa personer som "inte betalar sina rak- 
ningar".

Det har forekommit fall dar T-amatorer 
fortsatter att kora repeatertrafik fast de 
slappt sin signal for ett ar sedan.

De tekniska proven
I ett av vcira sodra grannland lar man ha 

overvagt automatisering av de tekniska pro
ven for amatorlicens. Anledningen ar att 
"tipskupongerna ar ovanligt tidskravande". 
Vantetiden for provavlaggning ar lAng. Det 
har foreslagits att man bdr prova "Jack-Pot- 
systemet".

Aven i Sverige lar licensproven kosta avse- 
vart mer an de 30 kronor proven kostar. Vi 
har har i SM ett overskott av "enarmade 
banditer" och d£ skulle det val kunna bli sS 
har:
Poang Licenskategori
Jackpot A
2 blommor + citron B
3 klockor C
Ovriga kombinationer T

— Vada?
— Postrostning!
— Jassa.

SM3WB

Ivar Westerlund, 
SM5WJ

Som namndes i forra numret har SM5WJ 
avlidrt.

Fram till 1955 var han synnerligen aktiv i 
foreningens ledning. Han blev skattmastare 
1933 och holl pa med det in pa 50-talet da 
han blev foreningens vice ordforande. 1952, 
dS SSA inrattade sitt kansli, blev han dess 
forste kansliforestandare samtidigt som han 
var vice ordforande. 1955 utsags han till he- 
dersmedlem, den sjunde i ordningen, for sina 
insatser.

I SSA:s "oldtid" pa 30-talet anordnades 
varje ar en julfest med tillhorande telegra- 
feringstavling. Deltagarna var foretradesvis 
fran Stockholm med omnejd. Dar korades 
"Svensk Mastare i telegrafering". 1936 blev 
han svensk mastare for fjarde gAngen.

I borjan av 30-talet donerade SM6UA och 
SM5TC en "Gyllene Nyckel". Det var en fin 
LME-nyckel som forgyllts och placerats pa 
en marmorplatta. -WJ erdvrade nyckeln ef- 
ter tre raka tavlingar 1935. -UA och -TC 
skankte en ny ''Gyllene Nyckel" och den er
dvrade -WJ 1938.

I SSA-bulletinen, som pa 30-talet tackte 
hela landet med en station, ingick -WJ i ett 
fyrmannateam som sande bulletinen varje 
lordagsmorgon.

Ivar Westerlund var aktiv in i det sista.
Manga kommer att sakna honom.

SM3WB

TACK
For vanligt deltagande och vackra blom- 

mor vid min alskade makes Ivar Westerlund 
bortgSng, samt gSvan till Lutherhjalpen vill 
jag harmed framfora mitt varma tack.

Aina Westerlund

EA0JC
I QTC 3/80 utlovades originalbilden av 

kung Juan Carlos skulle tilldelas den forste 
amator i SM som kort EA0JC. Under 1980 
har ingen sSdan hort av sig varfor fotot g5r 
till SM5-3583, Ingemar Larsson som hort 
och aven f3tt QSL fr^n EA0JC.

SM3WB

Styrelsens yttrande till motion nr 9.
Med hansyn till styrelsens stallnings- 

tagande till motion nr 1 foreslAr styrelsen att 
Srsmotet avsISr motionen.

Motion nr 10. Forslag om aktuell med 
lemslista SSA.

Forslag att SSA sammanstaller en komp- 
lett medlemslista med endast signalerna i 
Alfaordning.

Listan publiceras i QTC efter Srsmotet, for 
att underlatta for medlemmarna och QSL- 
manager i QSL arbetet, som i dag finns det 
ingen urtradesinformation i QTC.

For Vastra Blekinge Sandar- 
Amatorer gm Bengt Lindblom

Styrelsens yttrande till motion nr 10.
Med hansyn till nuvarande administrativa 

rutiner har kansliet inte kapacitet att ta fram 
en sadan forteckning, samt med hansyn till 
att listan skulle bli allt for omfattande for 
publicering i QTC foreslar styrelsen att ars 
motet avslar motionen.

Stadgarna
15:1. Forslag frSn styrelsen om korri- 
geringar i SSA:s stadgar.

Styrelsen foreslar att nagra meningar i § 5 
AVGIFTER korrigeras, da det visat sig att an- 
norlunda tolkningar an de avsedda kan go- 
ras.

Sista meningen i forsta stycket "Vid. . . 
medlem." forests ersattas med foljande 
text: "Vid beviljad ansokan om medlemskap 
for nytilltradd medlem under kalenderarets 
tre sista mSnader galler att arsavgift erlaggs 
for efterfoljande kalenderdr. Medlemskapet 
trader dock i kraft sa snart avgiften inbeta 
lats."

Texten efter "utsandas." i sista stycket 
foreslas fa foljande andrade lydelse: "Minst 
en medlem i familjen erlagger alltid full av- 
gift. Nedsattningen skall i princip utgoras av 
Srskostnaden for QTC utslagen pa var och en 
familjemedlem och faststalls till sitt belopp av 
styrelsen."

Dessutom foreslar styrelsen att alia datum- 
angivelser i stadgarna skrivs med fetstil.

Styrelsen foreslar att arsmotet enhalligt 
beslutar om foreslagna korrigeringar sa att 
de darmed ager omedelbar tillampning.

Styrelsen

I styrelsens budgetforslag
for 1981 har upptagits 280 000 kronor for 

QTC. Orsaken ar den allmanna prishoj- 
ningen. 1980 upptog budgeten 190 000 kro
nor. 1980 raknade tryckeriet inte upp kostna- 
derna till "det verkliga vardet" utan endast 
mindre procentuella dkningar.

For varje medlem kostade tidningen dci 33 
kronor pr 3r av vilka 10 kronor utgjor- 
de forsandningskostnader. Netto 23 kronor i 
framstallning pr medlem.

1981 kommer tidningen att kosta 46 kronor 
pr medlem. Portokostnaden har okat och for 
medlemmen blir framstallningskostnaden for 
tidningen ca 33 kronor.

Arsavgiften for 1981 hojs med 15 kronor. 
Med ovanstcinende resonemang innebar det 
att av dessa 15 kronor kommer 10 kronor att 
gA till QTC. Det staller stora krav pS QTC och 
dess medarbetare. Vi m^ste hoja tidningens 
kvalitet och gora den "t io kronor battre" i 3r. 

-WB
80 QTC 3:1981



SAFARIradarn opererad av kollegan Gunno Hamberg.

Sedan nagot ar finns placerat i Lycksele 
ett forskningsprojekt med namnet SAFARI. 
(Swedish And French Auroral Radar Investi
gation). Som projektansvarig for den sven- 
ska halvan av SAFARI vill jag passa pa att in- 
formera litet om detta projekt som borjar bli 
kant, framst genom den stora antennanlagg- 
ning som byggts i Lycksele.

SAFARI ar en s.k. koherent kortvSgsradar 
och i stort ganska identisk med en vanlig 
jonosond som anvands for att mata div. 
jonosfarparametrar, som t. ex. MUF (maxi
mum usable frequency) som anvands i radio
prognoser. Skillnaden ligger i att SAFARI 
dessutom kan mata dopplerskift hos retur- 
signalen. Systemet ar tankt att anvandas 
bland annat i samband med matningar med 
EISCAT, den stora forskningsanlaggningen i 
Tromso. (Med mottagare aven i Kiruna). SA
FARI kan dessutom bl. a. anvandas for att 
detektera effekter fr^n den tyska s.k. HEA- 
TING-anlaggningen i Tromso. Heating- 
anlaggningen bestir av 12 sandare pa var- 
dera 100 kW ut samt ett antennsystem med 
en smal vertikal lob med ca 23,5 dB forstark- 
ning, vilket ger en effektivt utstraiad effekt 
p3 260 MEGAWatt!

Med denna hoga effekt kan man lokalt 
modifiera jonosfaren over Tromso, genom 
att sia till och fran denna sandare med inter- 
valler pa t. ex. 2 min. Ca 2 sekunder efter ett 
sSdant tillslag kan man fr^n Lycksele med 
SAFARI se effekter i jonosfaren pa 200 km 
hojd over Tromso. Om det finns rorelser in- 
om detta detekterade omrSde, kommer detta 
att ge upphov till dopplerskift som kan matas 
med SAFARI. Fig. 1 visar ett Scidant spekt- 
rum erhcillet under sista matkampanjen i 
samband med en 2 minuters uppvarmning av 
jonosfaren 210 km over Tromso, sett med 
anlaggningen i Lycksele. Varje punkt i spek- 
trat motsvarar ett dopplerskift pa 0,78 Hz. I 
detta spektrum har man ett negativt skift pa 
ca 5 Hz, motsvarande en rorelse mot norr.

SAFARI radarn som avbildas i fig. 2 bestir 
av en liten pulssandare med en medeleffekt 
pa ca 5 W. Den har en sofistikerad fasko- 
herent mottagare kopplad till en General Da
ta minidator, som anvands for att gora en 
s.k. FFT for att erticilla dopplerspekta av den 
typ som visas i fig. 1. Dessutom finns for- 
utom ovriga delar av analys-systemet en fyr- 
kanalig bandspelare som registrerar den mot- 
tagna signalen och som kan anvandas for att
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i efterhand med datorn analysera de mot- 
tagna signalerna.

For att kunna ta emot dessa relativt svaga 
signaler och dessutom erhaila en ndjaktig 
riktnings- och avstSndsbestamning fordras 
ett effektivt antennsystem. For den skull har 
byggts upp ett arrangemang bestSende av 16 
i frekvens latt modifierade Hy-Gain beamar 
typ TH6DXX. Varje beam sitter riktad mot 
norr pa ett 18 meters Versatower. Dessa 
master star pa en rak linje ost-vast med ett 
avstSnd pa 12,5 meter. Med hjalp av en 
"power-combiner" med ett fasfordrojnings- 
nar erti3ller man en antennlob som ar 6° bred 
och som kan skiftas ±30° frSn nordrikt- 
ningen i steg om 5,5°. Man har alltsA ett 
yagiarray med totalt 96 element varav t. ex. 
48 verksamma omkring 14,5 MHz. Totalt har 
det ocksci behovts ca 3 km RG213 for att 
koppla ihop det hela.

Jag har ju formSnen att kunna leka litet 
med anlaggningen och har givetvis provat 
antennerna pa 20 metersbandet med min IC- 
701. Gissa om det finns manga och starka 
KL7 stationer. I detta sammanhang vill jag 
ocksS namna att det finns tva rombantenner 
tillgangliga. En med 60 meters sida och en

LYCKSELE

TIME 11.52 UT

FREQ. 16.645 MHz

ANTENNA S. RHOMBIC

PRF 50 Hz

GATE AT 620 KM

GAIN 512

INT. TIME 1 0 Sec

16 24 32

annan med 160 meters sida. BSda hanger ca 
15 m over marken! Dessa anvands normalt 
for jonosonden i Lycksele men anvands 
ocksa ibland for SAFARI nar man inte behb- 
ver den hoga upplosningen i azimut som 
yagiarrayen ger. Vidare kan yagiantennerna 
bara anvandas inom ett begransat frekvens- 
omrcide kring 14,5 resp 21,5 MHz, medan 
rombantennerna principiellt kan anvandas pa 
vilken frekvens som heist. For en radioama- 
tor ar alltsS Lycksele Jonosfarobservatorium 
ett verkligt eldorado. Jag kan ju heller inte 
avhAlla mig fr^n att ibland koppla in 701 :an 
pa en dipol 2 x 500 meter (!!). Man kor for- 
st3s VK2AVA p3 3,680 med 59/59 med 180 
W input. Men for att tillgodose radiotarmen 
hos projektledaren helt och fullt finns aven 
ett 24 m Versatower med en omodifierad 
TH6DXX plus en tvSelementare for 40, med 
en HAM-rotor.

SAFARI finns i en liten barack 350 meter in 
i skogen s§ det blir att ta riggen under armen 
och med skidorna ta sig ut i snon som nor
malt Sci har ars ar 70 cm djup, om man vill 
prova "the big antenna". Med dessa rader 
hoppas jag att jag kunnat ge intresserade lite 
information om vad som finns inom norr- 
skensforskningen idag utan att behova bli 
alltfor vetenskaplig. Som ni forstSr ar det sa
fari bade p3 det ena och andra sattet nar en 
norrskensforskare och radioamator drar till 
Lycksele.

Stationsbyggnaden

SAFARI till Lycksele
Omslaget visar 11 av de 16 masterna 
med varsin TH6DXX. Det blir 48 element 
p3 14,5 MHz.

Ake Hedberg, SM5API/2
Lycksele Jonosfarobservatorium
Box 100, 921 00 LYCKSELE

O
’
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DX-semester till
Vastindiska darna Magnus Krampell, SM0IFK 

Stenbockens gata 120
136 62HANDEN

Redan i borjan av Aret borjade vi, d v s for- 
fattaren, Goran -7BUR, Sven-Ake -7EKU 
och Dan -0DZK diskutera vart han vinterns 
semesterresa skulle bara. Snart kom vi fram 
till att Vastindien vore ett trevligt och lagom 
varmt stalle att Ska till varvid fort. utsAgs att 
undersoka transportvagar och priser. Det vi- 
sade sig att den billigaste vagen gick via Lu
xemburg till Barbados.

Nar val resmAlet var bestamt borjade de 
mer praktiska problemen ta form: Kan man 
fA reciproklicens? I sA fall ska vi ta med oss 
rigg och antenn? I sA fall vad och var fAr vi 
tag i det? O.s.v.

Forf. utsAgs att soka licens och Goran lo- 
vade kontakte div. firmor for att fA lAna ut- 
rustining.

Torsdagen den 6/11 startadevi resan med 
tAg frAn Vaxjo. I borjan gick allt bra och vi 
hamnade i Kopenhamn dar vi bytte till Paris- 
expressen. Eftersom detta var ett nattAg ha
de vi reserverat sovplatsbiljetter och sAg fram 
mot en lugn natt.

SA blev dock inte fallet p.g.a. att varme- 
systemet i "vAran vagn hade behagat gA 
sonder och ingen tycktes vara intresserad av 
att reparera felet.

Foljaktligen blev det en natt man sent 
glommer dA man lAg och fbrsokte sova med 
jackor och filtar uppdragna till dronen. (Det 
var den kallaste natten for Arstiden pA 50 Sr 
fick vi reda pS senare). Eftersom vi skulle till 
tropikerna hade vi tagit sS lite varma klader 
som mojligt med oss.

Bungalowen pS Barbados. Foto: SM7EKU.

Samtidigt kordes mycket radio med bea- 
men St vaster vilket resulterade i att nSgra 
8P-stationer kontaktades och de var mycket 
intresserade och ville garna traffa oss nar vi 
kom dit.

Reciprokfunktionaren -5KG kontaktades 
for adresser till telemyndigheterna och brev 
med ansokan skickades i god tid till sex olika 
oar. Ca tre veckor innan avresan damp ett 
brev ned frSn en artig mr Fingall pS Barbados 
som ocksS inneholl ett formular som skulle 
fyllas i och skickas tillbaka tillsammans med 
15 dollar (Barbadosdollar). Sedan skulle 
licensen ligga och vanta pS oss nar vi kom 
dit.

Goran hade ocksS varit aktiv och hade lyc- 
kats fS ISna ett switchat nataggregat frSn 
Swedish Radio Supply och en Yaesu FT 707 
frSn CAB-Elektronik. En 12 AVQ inkoptes 
frSn en av medlemmarna i klubben och dipo- 
ler for 80 och 40 tillverkades. Klubben, 
Kronobergs Sandareamatorer (SK7HW) 
skulle aven stS som sponsor och QSL-mana- 
ger for expeditionen.

Nar sS allt var ordnat och antennerna var 
justerade packades allt omsorgsfullt ner i vS- 
ra vaskor. Till GPn hade vi gjort ett ror med 
barrem). Sedan var allt klart for avfard.

Vi overlevde trots allt och efter att ha hallt i 
oss en valbehovlig kopp kaffe pS stationen i 
Namur, Belgien, kom vi fram till Luxemburg 
vid 2-tiden pS eftermiddagen. Under tSgfar- 
den hade vi lyssnat pS 2M-trafiken med vSr 
medhavda lilla ICOM IC2E (som vi hade 
modifierat for att kunna kora upp till 148 
MHz). Dock var det dSlig aktivitet pS repeat- 
rarna och eftersom vi inte hade reciprok
licens kunde vi inte hoja aktiviteten genom 
att ropa sjalva.

Val framme i Luxemburg mottes vi av 
LXIBY, Marcel som vi hade haft kontakt med 
pA KV nAgra veckor tidigare. Han och en an- 
nan LX-amator stallde snabbt diagnosen: 
"Ni behover ett par timmars somn och sedan 
en ordentlig middag for att komma i form 
igen", varefter vi stuvade in oss och vara va
skor i tvA bilar och Akte ut till hotellet som lAg 
vid flygplatsen.

Efter att ha sovit nAgra timmar blev vi 
hamtade Anyo av Marcel som tog oss till en 
flott restaurang och sedan till stan's basta 
pub dar borjan pA semestern firades med sto- 
ra mangder Luxemburgskt bl.

Foljande morgon blev vi visade runt stan 
och fick hora dess historia innan vi var tvung- 
na att Aka till flygplatsen och checka in kl 12.

Innan vi vinkade av Marcel lovade han att 
komma och hamta oss nar vi kom tillbaka tre 
veckorsenare.

Eftersom vi flog med Caribbean Airways 
blev vi forvAnade over att planet visade sig 
vara en Laker DC-10 (Vi fick senare reda pA 
att Caribbean Airways ags till 49 % av La
ker). Efter ca Atta och en halv timmes 
handelselos flygning landade vi pA Barbados 
vid sextiden pA eftermiddagen. Det hade just 
blivit morkt och vi sAg ljusen frAn huvud- 
staden Bridgetown glittra strax innan vi lan
dade.

Efter att ha klarat av passkontrollen var det 
dags for tullen. Vi visade upp vAra grejor, en 
lista med serienumren och brevet frAn mr 
Fingall pA Ministry of Communications and 
Works dar det stod att vi hade en reciprok
licens att hamta. Tullare med fler och fler 
stjarnor pA axlarna hamtades, paragrafer las- 
tes och en intensiv diskussion inleddes. De 
menade att om vi sAlde grejorna till nAgon 
icke-amator (amatdrernas hade tullfrihet om 
de ar medlemmar i RSB, Radio Society of 
Barbados) gick tullen miste om tullavgiften. 
Till slut (efter ca en och en halv timme) kom 
vi overens om att lamna grejorna hos tullen 
och komma och hamta dem nar vi hade fAtt 
licensen.

Sedan steg vi ut frAn den luftkondi- 
tionerade flygterminalen till parkeringsplat- 
sen och tog en taxi till hotellet. Val framme 
(efter ca 45 min taxifard) fann vi att hotellet 
inte var ett vanligt lagenhetshotell utan vi ha
de en bungalow med tvA sovrum (med luft- 
konditionering), tvA badrum, kok och ett 
stort vardagsrum. Efter att ha slangt in vas 
korna gick vi pA upptacksfard i hotellomrAdet 
och hittade en "beach club" dar det var dans 
med live-musik. Vi bestallde in varsin Barba- 
disk dl som inte bara var billig utan ocksA 
mycket god.

Nasta dag (som var sondag) lyste solen 
frAn en blA himmel och temperaturen var ca 
27° C. Det forsta vi sAg nar vi tittade ut ge
nom koksdbrren var en tre elements beam 
som stack upp ur palmerna nAgra hundra 
meter langre bort (den visade sig senare till- 
hora8P60F).

Vi beslot att gora dagen till en baddag och 
var nere och visade upp vAra vita kroppar pA 
badstranden. Temperaturen i vattnet var ca 
25° C och hade det inte varit for solen som

SM7BUR monterar 12AVQ'n. Foto: 
SM7EKU.
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brande ganska hSrt hade man kunnat ligga i 
hur langesom heist.

Nar sS mSndagen antligen kom gick vi till 
den lokala biluthyrningsfirman for att hyra 
bil, men det gick inte for allt var redan uthyrt 
(och det var andS ISgsasongl). Vi misstrosta- 
de dock inte utan tog bussen till Bridgetown 
(en upplevelse, men billigt) och sedan till byn 
Pine som ligger nSgon mil utanfor stan. Dar 
klev vi in pS Ministry of Communications and 
Works och hittade tillstSndskontoret som vi- 
sade sig besta av mr Fingall och en med- 
hjalpare. Han hade licensen fardigskriven 
och lovade hjalpa till om vi fick problem med 
tullen. Sedan tog vi en taxi till flygplatsen dar 
en hSrd dust med tullen vantade oss.

En bidragande orsak till att vi slutligen 
lyckades fS ut grejorna utan att betala 
depositionsavgift var antagligen att tull- 
tjanstemannen var mycket intresserad av 
den lilla IC-2)an.

Nu var vi befarna bussakare och tog swe
des bussen frSn flygplatsen via Bridgetown, 
dar vi kopte "dvergSngar". (Man har 110 V 
och kontakter av amerikansk typ). Vi monte- 
rade ihop 12 AVQn och monterade den i en 
torkstallning, som stod utanfor koksdorren.

VP2AW, Dorothy och VP2AB, Jim pS An
tigua. Foto: SM0DZK.
Detta vackte stor forvAning hos vAra kana- 
densiska grannar. Stationen kopplades upp i 
vardagsrummet och med stor spanning lyss- 
nade vi over banden, for en forsta kontakt 
med den nya signalen SM0IFK/8P6. Efter- 
som det var sent pa eftermiddagen var det 
for sent att kora Europa men nAgra ameri- 
kanska stationer avverkades innan en lokal 
station, 8P6OR, Bill ropade in. Vi gick over 
pa den lokala repeatern pA 146,91 MHz och 
pratade en stund. Bill visade sig bo ganska 
nara och pAfoljande kvall Akte vi hem till ho- 
nom for en drink och en pratstund.

Bill var ursprungligen frAn England men 
hade bestamt sig for att flytta till Barbados 
en vinterdag for 20 Ar sedan dA han korde 
fast i snon med bilen. (Vem skulle inte vilja 
gora detsamma i den situationen?)

Efter nAgra dagar med lite radiokdrande (dA 
bl a den nyss namnde 8P6OF ropade in), en 
liten rundtur med bil och mAttligt med sol, 
var vi i Bridgetown och halsade pa Bill pA 
hans resebyrA.

Han sAlde en rundtursbiljettt till oss som 
gallde Barbados —St Lucia —Dominica- 
Guadeloupe—Antigua— Barbados.

Vi bokade forsta flighten till St Lucia 
och den sista frAn Antigua. Den sistnamnda 
skulle ske med British Airways Boeing 747.

PAfoljande sondag kl fyra pA morgonen 
satte vi oss i en taxi och Akte till flygplatsen. 
Vi hade lamnat radiogrejorna och vAra res- 
.vaskor hos Bill med tanke pA vAra erfaren- 
heter med tullen.

MAnadsmote i RSB, Radio Society of Barbados. Foto SM0DZK.

Efter ca 35 min flygtid i en liten British 
Aerospace British Aerospace 748 (48 pass) 
landade vi vid sjutiden pA St Lucia. Vi tankte 
ta en titt pa huvudstaden Castries innan vi 
uppsokte ett hotell men invAnarna tycktes in
te gilla turister och tiggarna foljde efter oss 
flera kvarter varfor vi, efter att ha konsulterat 
turisttidningen, bestamde oss for att Aka till 
ett hotell som sAg lovande ut och som inte 
lAg sA Icingt frAn stan. Vi klev in i en skabbig 
taxi, som fick puttas igAng och Akte dit.

Det forsta vi se nar vi klev ur taxin var en 
Drake TR4 och ett Dentron pa som stod pA 
kontoret. Det visade sig att agaren var 
J6LCC, Noel, och nar han senare upptackte 
att hans (enda) gaster var fyra radioamatdrer 
frAn Sverige blev han naturligtvis forvAnad 
och vi fick kora sA mycket vi ville med hans 
rigg och anropssignal.

Vi hade tankt Ska vidare till Dominica nas- 
ta dag men flyget var fullbokat sA vi var 
tvungna att stanna en natt till pA Noels ho
tell, som visserligen hade hog klass men var 
ganska dyrt.

PS tisdagen kom vi med planet i alia fall 
och eftersom vi hade bokat resan till Bar
bados till pS torsdagen, beslot vi att hoppa 
over Dominica och Guadeloupe och flyga di- 
rekt till Antigua dar forf. (som ar seglare) gar- 
na ville se English Harbour med Nelson's 
Dockyard.

Nelson hade sitt hogkvarter dar frSn 1725 
och hamnen ar full av byggnader frSn den ti- 
den.

Vi tog in pS ett lagenhetshotell som ISg ca 
5 m frSn stranden vid Falmouth bay, ca 1,5 
km frSn Nelson's Dockyard.

Onsdagen tillbringades med bad och seg- 
ling i hotellets segeljollar. PS kvallen besokte 
vi Nelson's Dockyard och pS Admirals inn 
traffade vi bl a besattningen pS en svensk se- 
gelbSt som hade kommit frSn Madeira sam- 
ma dag.

Eftersom planet till Barbados inte skulle gS 
forran vid tretiden pS eftermiddagen beslot vi 
att stiga upp tidigt och ta bussen till St 
Johns, huvudstaden pS on, for att ta en 
snabb titt pS den innan vi Skte.

Nar vi hade klivit av bussen, en "vagn" i 
tvivelaktigt skick, och hade gStt nSgra hund- 
ra meter mot centrum sSg vi plotsligt en mas 
sa antenner som stack upp frSn ett hus. Bl a 
en tre-elements KV-beam, ett 18 HT torn och 
en 2 m beam. I en bil framfor huset satt en 
aldre man och monterade en 2 m rigg. Det 
var VP2AB, Jim och nar vi hade talat om vil- 
ka vi var bjod han in oss pS en dl och en titt 
pS hans schack. Det visade sig vara valut 
rustat med bl a Kenwood TS 830, TS 700, 
Drake TR4, SB220, Radio Shack home com
puter och en massa andra grejor.

Jim ville garna prova sin nya IC 280 som 
han holl pA att montera nar vi kom. Darfor er 
bjod han sig att kora oss till flygplatsen vilket 
vi naturligtvis accepterade. Strax innan vi 
skulle Ska dok en annan amator upp. Det var 
VP2AW, Dorothy och hon satt i Jim's 
schack och korde via repeatern pA 146,94

SM7EKU talar med Sverige. SM7BUR t.h. Foto: SM0DZK.
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8P6BN, Ron forklarar for SM7BUR och SM0IFK. Foto: SM0DZK.

MHz hela vagen till flygplatsen.
Flygningen till Barbados tog en timme och 

vi njot av kunna stracka pA benen i den rymli- 
ga 747:an.

PS Barbados forcerade vi passkontrollen 
och tullen (vi borjade fA rutin) och Akte till 
vArt gamla hotell dar vi tick tillbaka samma 
bungalow.

Foljande dag hamtade vi vaskorna och 
radiogrejorna och med ett lAnat ror satte vi 
upp antennen pA taket for att fA ut lite battre 
signal. Vi hangde aven upp dipolerna over 
huset.

PA fredagen var de mAnadsmote i Radio 
Society of Barbados och Bill, 8P6OR, kom 
och hamtade oss i god tid.

Motet besoktes av ett trettiotal amatdrer 
och vi fick traffa mAnga av de som vi hade 
pratat med pA 2 m, bl a Ron, 8P6BN, som lo- 
vade visa oss sin arbetsplats, Cables and 
Wireless. Motet gick ganska snabbt och 
snart kom man fram till § 7 som var "forfrisk- 
ningar". Till slut var det bara vi och ordoran- 
den, Bob, (vars call vi har gldmt), pA en 
rundtur runt stan som holl pA till sent pA nat- 
ten.

De foljande dagarna tillbringades som de 
forsta med mycket bad och sol. Vi korde ba
ra radio pA morgnarna dA 10 M var oppet till 
Europa och pA natterna dA 40 M var oppet. 
Pileup'en pA 40 M cw var enorm och mAnga 
stationer hade aidrig hort 8P pA bandet. Ty- 
varr blev det inte sA mAnga QSO p.g.a. att vi 
bara hade en vanlig nyckel av amerikansk 
modell med oss.

Vi kontaktade Ron, 8P6BN, och bestamde

att vi skulle komma pA studiebesok hos ho- 
nom pA Cables and Wireless pA onsdagen.

Nar vi kom dit fick vi bl a se den inter 
nationella vaxeln av LM Ericsson's fabrikat 
(Ron hade varit i Sverige och gAtt pA kurs 
hos LME), televaxeln och kustradiostationen 
som a lit fanns i samma hus.

Vi fick aven ringa ett samtal till klubben i 
Vaxjo dar Bjorn -7IGV forst inte ville tro att 
det var vi som ringde frAn andra sidan "po- 
len". Ron berattade hur G and W ar organi- 
serat och att de har filialer pA de fiesta smAo- 
arna i Vastindien och huvudkontor i England. 
De har ocksA en satellitstation pA Barbados 
och vi var naturligtvis angelagna att fA se 
den. PA satellitstationen fanns en annan 
amator, Toby 8P6AK, som erbjdd sig att visa 
oss runt nasta dag.

Efter att ha kort fel nAgra gAnger pA de 
vindlande vagarna kom vi slutligen fram till 
satellitstationen som ligger pA den ostra si- 
dan av on, bara nAgra hundra meter frAn At- 
lanten.

Toby tog oss pA en verkligt grundlig 
genomgAng av stationen och vi var och klatt- 
rade overallt i den stora antennen, som ar ca 
30 m i diameter. Antennen ar kraftigt byggd 
och kan anvandas i vindstyrkor upp till ca 27 
m/s och i uppfallt och lAst lage klarar den ca 
85 m/s.

Amatdrerna skulle ha en field-day-contest 
pA lordagen och vi besokte Bob och Bill, 
8P6OR som holl pA med forberedelser. De 
holl pA att trimma sin tre-elements deltaloop
beam och funderade pA att hanga en tvA-ele- 
ments quad av wire under bommen. Tavlin-

gen holl pa frAn kl 0800 pA lordagen till kl 
0800 pA sondagen lokal tid.

Fem eller sex gang om sex till sju man skul
le stalla upp och slAss om a ran att vinna.

Meningen var att man skulle kora sA mAn
ga QSO som mojligt och det hela var ett led i 
beredskapen mot en eventuell orkan.

Radioamatorer har visat sig vara den enda 
fungerande kommunikationsvagen ibland dA 
oarna har blivit drabbade av orkaner, bl a i 
april 1979 dA Dominica var utan andra kom- 
munikationsvagar i flera dagar. (Se 73 Maga
zine april 1980).

Eftersom vi skulle Aka hem pA lordagen ha
de vi ordnat sA att vi kunde lamna den hyrda 
bilen pA flygplatsen pA kvallen.

Nar vi hade packat ihop vAra pinaler stuva- 
de vi in dem och oss i bilen och korde over till 
Ragged point pA ostspetsen dar Bob och de 
andra i hans contestgang korde stor pileup 
med signalen 8P6KY/P.

De hade laddat upp med en Yaesu FT 101 
ZD, en FT 101 E, ett Dentron GLA-1000 och 
tvA motorgeneratorer (en for kaffekok och 
matlagning).

SA blev det till slut dags for avfard. Vi tac- 
kade allihop for deras gastfrihet och korde 
sedan till flygplatsen dar vi visade tullen att vi 
tog med oss allt vi hade haft med oss in och 
fick nAgra stamplar i vAra papper.

Vi antrade planet, som aven denna gAng 
var en Laker DC-10 och kl Atta pA kvallen lyf- 
te vi med kurs pA Europa.

Efter en natt med mycket lite somn lan- 
dade vi halv tio lokal tid i Luxemburg dar det 
var tre grader kallt.

Marcel, LXiBY, vantade pA oss som lovat 
och han forklarade att han hade allting far- 
digt hemma hos sig sA att vi skulle kunna du- 
scha och fA i oss lite mat.

Efter att ha duschat lyssnade vi over ban- 
den till vAr forvAning horde vi 8P6KY/p frAn 
Ragged Point. Vi ropade in med Marcel's an- 
ropssignal och pAminde operatdren Tony 
8P6GC att vi hade varit dar och halsat pA ba
ra tolv timmar tidigare. Eftersom testen inte 
var slut kunde vi inte prata sA lange utan rat- 
tade runt och korde tre andra 8P6/p statio
ner.

Marcel bjod pA middag bestAende av 
luxemburgska specialiteter och vi At tills vi in
te kunde flytta oss frAn bordet.

Allting har sitt slut och kl halv sex satt vi pA 
tAget efter att ha vinkat av Marcel pA statio
nen. Efter att ha vantat pA tAget till Kopen- 
hamn i 40 min pA stationen i Namur klev vi 
ombord och letade upp vAr kupe som den 
har gAngen hade varme.

Vi gick och lade oss nastan omgAende for 
att forsoka ta igen lite av den somn vi hade 
forlorat under det senaste dygnet. Nar tAget 
kom till Kopenhamn var det en timme for- 
senat varfor anslutningstAget till Sverige ha
de gAtt.

Nasta tAg gick inte forran ca fyra timmar 
senare och det kandes trAkigt att behova 
sitta overksam nar man var sA nara.

Timmarna krop dock ivag och vid femtiden 
kunde vi for forsta gAngen pA tre och en halv 
vecka oppna Vaxjorepeatern och bestalla 
hamtning pA stationen.

Sammanfattning
Den har redan visar inte bara att man hittar 

radioamatorer overallt utan ocksA vilken 
gastfrihet som visas nar man kommer som 
framling till ett nytt stalle. Jag hoppas att 
svenska amatdrer forsoker latta litet pA den 
kalla mentaliteten och visa lika stor gastfrihet 
nar utlandska amatdrer kommer hit sA att vi 
fortfarande har kvar vArt goda rykte i fram- 
tiden.

Man kan kanske tycka att vi inte korde sar- 
skilt mycket radio (224 kontakter varav 43 
SM-stationer) men det var trots allt i forsta 
hand en semesterresa.

Magnus SM0IFKSM7EKU och SM0IFK hos LX1BY, Marcel. Foto: SM0DZK
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Borgarbrevet
Genom att bli medborqare i Fristaten 

Morokulien stoder du HANS ELIAE- 
SONS MINNESFOND. Borgarbrevet 
utfardas i fyra valdrer:
Hedersmedborgare 20 kr
Konsul 50 kr
Generalkonsul 100 kr
Ambassador, minst 200 kr

Du som redan ar hedersmedborgare 
kan draga av borgarbrevkostnaden 20 
kr. Utnamningar till hogre grader sker 
genom stickers, att fasta pS borgar
brevet.

Inbetalningar bdr ske till SM5WL's 
minnesfond postgiro 71 90 88-7, med 
angivande av nummer pS ev. redan 
innehaft borgarbrev.

som en bank: ta inte bare ut, satt in lite i- 
bland ocksS — lycka till. LSt oss varenda en 
gora Stminstone nSgot lite i Sr — nSgra tior 
till WL-fonden, kanske insamlade pS ett 
klubbmote, om inte annat.

Handikappringen
fortsatter ofortrutet men ibland med myc- 

ket ringa antal deltagare — i semester — och 
jultid blir det ofta "massfall''. MSnga tycks 
tro, att dar diskuteras bara krampor, vilket vi 
s g s aidrig gor. Men mycken info har korsat 
etern under Srens lopp, och Stminstone jag 
har fStt veta och lara mig en massa. Somliga 
kanske skarns for att upptrada i en sSdan 
ring, men den ska betraktas som vilken an- 
nan som heist, som hams med gemensamma 
intressen och problem kor. Sjalva namnet ar 
kanske mindre bra, men det sager, vad gal- 
ler, och ar internaionellt, vilket kanske for- 
hindrat kontinent-QRM nSgon gSng. Efter 
flyttningen frSn 3775 kHz har QRG-konflik- 
terna med dvriga SM-hams minimerats.

MSnga nya riggar, mer eller mindre handi- 
kappvanliga, ser dagens ljus. "Bruksanvis- 
ningar" for Stskilliga finns pa kasett, och det 
nyaste tillskottet, den for Icom IC-720 
(2x090), distribueras ocksS av mig. Synska- 
dade fSr dem som vanligt gratis.

SM7COS

Del 3
Tillagg, kommentarer m m

Min artikel, fordelad i QTC nr 12/80 och 
1/81, var ett forsdk att sitta pS mSnga stolar 
samtidigt; skriven som den var for alia, frSn 
gamla hamravar till folk, som definierar "ra
dio" som "en ISda med rattar pS". Den eviga 
frSgan i sSdana sammanhang blir ; vad ska 
med, och vad ska uteslutas? NSgra dagar efter. 
del I :s publicering ringde en lasare och frSga- 
de efter en uttommande avhandling i bok- el
ler Stminstone broschyrform. Nasta dag ef- 
terlyste en annan en kort sammanfattning av 
mitt alster. Nar detta skrives, har inga negati- 
va reaktioner horts av hit. Ursprungligen 
skrevs manuset for en enda QTC, varefter 
avsnitten delvis fick kastas om. MSnga tyc- 
ker nog, att pS det har stadiet ar detaljer om 
licens, rapportering och Q-forkortningar 
onddiga. Men att f f g hora ett amatdr-QSO 
och inte forstS vitala delar, ger nog inget och 
klipper kanske av en spirande nyfikenhet — 
"dom sa'QSY', S sS blev de tyst..." — — 
— ??? Dessutom ar det, inte minst i dessa 
sammanhang, ringa skillnad mellan handi- 
kappade och "friska", vilka kanske ocksS, pS 
nyborjarstadiet, kan plocka ett och annat 
korn.

Nyborjarens antenn(er)
Antennens beskaffenhet och placering ar i 

hog grad avgorande for resultatet. Ideellt ska 
den sitta sS hogt och sS fritt som mojligt. 
Mycket beror forstSs pS var och hur man 
bor. For den lokala UKV-relastationen (re- 
peatem) racker kanske en spjutantenn eller 
en enkel inomhusdipol. PS UKV/UHF gor de 
forsta metrarnas antennhojning mycket. Av 
en bit 300 ohms bandkabel frSn radioaffa- 
ren/varuhuset gor man latt en enkel dipol — 
langd for 2 m-bandet 920 mm — se QTC nr 
4/1978 m fl stallen. Baluntransformator ar 
onddig, ej som det stSr, "nodvandig”, vid 
lyssning. Placeringen utrpovas noga. PS 
kortvSg duger en isolerad metalltrSd, 41 m 
ISng, ev kortare. En effektiv antenn pS 80 m- 
bandet, dar mycken svensk trafik ager rum, 
ar en dipol 2x19,5 m ISng eller drygt halften 
darav for 40 m. Sistnamnda gSr bra pS 15 m- 
bandet ocksS. Flera dipoler kan ha samma 
nerledning. Emaljerad koppartrSd pS 1 — 1,5 
mm, riktigt monterad, kan anvandas och 
syns inte sS mycket. Beakta, att en jord- 
plansantenn mSste ha ett effektivt jordplan 
for god funktion. Tank pS egen och andras 
sakerhet, skaffa ordentliga grejor och erfor- 
derliga tillstSnd, ansvarsforsakring och givet- 
vis Sskskydd. Jorda alia Stkomliga metallde- 
lar. Antennen fSr absolut inte ha nSgon fy- 
sisk mojlighet att komma i kontakt med 
spanninsgforande luftledningar.
Storningar

Storningar kan uppstS ibland. Sandare- 
amatoren bdr, for forebyggande av ev stor- 
ningar hos narboende, pS kortvSg anvanda 
ISgpassfilter och heist symmetrisk antenn 

med balun (= transformator). Ev storningar 
beror ofta pS bristfalliga mottagaranlagg- 
ningar och brukar enkelt kunna avhjalpas. 
Diplomatisk smidighet anbefalles. Utom vid 
Dx-trafik pS de hogre kortvSgsbanden gSr 
vanligen, i praktiken, mSttlig effekt lika bra 
som maximal. Och man sparar dS pengar, 
plats, strom och avstamning samt minskar 
ev storningsrisker.

Ett QSO-register
hjalper upp minnet, nar man traffar nSgon 

efterbekantskap igen, kanske efter mSnga 
Sr, och ger en naturlig inledning till det nya 
QSO.et. Detta, liksom det mesta av logg- 
boksforandet, kan vanligen skotas under 
QSOets gSng och tar alltsS knappast nSgon 
"extra" tid. I brist pS dator rekommenderas 
kort med registrering pS de tvS slutboksta- 
verna, sS att alia, som slutar pS AA, stSr forst 
och alia pS ZZ sist. DS fSr man maximalt 676 
kort. MSnga stationer fSr plats pS varje kort, 
men de man kor mycket ofta med kan forstSs 
fS egna kort. SSA:s Forsaljningsdetalj har 
korten och en pappershandel registrerat.

MSnga med mig hoppas, att Handikapp- 
Sret ska ge dodsstoten St forlegade fordomar 
om "vanfora", som man sa' forr, sSsom den, 
att om inte ogonen, benen eller vad det nu 
galler, fungerar, sS gor inte hjarnan det hel
ler. Eller den, att ett handikapp, aven obetyd- 
ligt, automatiskt ska innebara bortsortering 
socialt och pS annat satt. Assistens St gamla, 
sjuka och handikappade har lagsta status, 
och de handikappades intressen kommer 
jamt i sista hand. Detta ar egna erfarenheter 
frSn samhallet i stort. Medelsvensson verkar 
foredra att ha manskliga problem ISngt bor- 
ta, heist pS andra kontinenter, och inte inpS 
sig.

Men kanske kan fler "friska" finna um- 
ganget med handikappade stimulerande och 
berikande, liksom jag sjalv gjort, och inte en- 
sidigt betrakta dem som den s k tarande par- 
ten. Om inte Din hamklubb forut hort av sig 
till de lokala handikappsammanslutningarna, 
sS ar det dags nu. De etablerade handikap
pade kan ocksS utratta mycket darvidlag. I Sr 
mSste vi visa, att vi finns — valj ut nSgra "of
fer" lokalt, visa, vad amatorradio ar och vad 
den ger (med hjalp av mina kopierade artik- 
lar, i brist pS battre), och skicka nSgra enkla 
data om Dig sjalv, ev med en bild, till QTC- 
redaktoren — nu. Har Du extrarigg stSende, 
kanske omodern men anvandbar? LSna gar- 
na ut den lokalt! De nya tryckknappsmandv- 
rerade allbandsmottagarna med sjalvsokning 
for drygt havannan tusenlapp verkar ocksS 
lovande. Men aven ett utlagg pS tiondedelen 
kan ge stort ubyte. Insatser pS detta omrSde 
forbattrar ocksS amatorradions och dess ut- 
ovares anseende hos myndigheter, hyresvar- 
dar och allmanhet — nog sS viktigt och ofta 
valbehovligt. Betrakta nA W-vis vSr hobby 

Erland Belrup, SM7COS

/ UJ INTEPNATIONELLA
1V / HANDIKAPPARET1981

~~ Full deloktighet och jamlikhet

Amatorradio for handikappade
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Fig. 1

50-n — General test setup used for 
evaluating receiver performance. Two signal 
generators (calibrated), a hybrid combiner, a 
step attenuator and an audio voltmeter are re
quired for the measurements.

Betydelsen av IP-point
Peter Montnemery SM7CMY
PI 3175, Skegrie
231 OOTRELLEBORG
0410 307 17

Del 1

En fascinerande del av vSr hobby ar motta
gare teknik. SSval nar man kor dx p3 40 M 
>om vid test p3 2M ar man beroende av en 
god mottagare vilken former Sterge dx-sig- 
nalen pa 0,8 uV vid sidan om den starka BC- 
itattionen med 10—15 mV antennsignal, el- 
er den lokala 2 M stationen med 1 kW och 15 
IB antenngain. L£ngt in p3 50-talet var anta- 
et ror resp. mellanfrekvenser hos mottaga- 
en ett m§tt p3 hur bra den var. En trip- 
Delsuper med 20 ror och tre mellanfrekvenser 
/ar "state of the art".

Redan 1957 (Goodman QST jan 1957) pe- 
kade man dock p3 nSgot nytt. Han fore- 
sprcikade enkelsupem. Den nuvarande motta- 
gareutvecklingen beror p3 en an mera nog- 
grann definition av vad en god mottagare 
skall klara. Det ar inte tillrackligt med god 
kanslighet, selektivitet, stabilitet och fre- 
kvensnoggranhet, utan en bra mottagare 
mSste aven kunna formci Sterge mycket sva- 
ga signaler i narvaro av extremt starka signa
ler. Reklamen kring de senaste transceivrar- 
na och mottagarna som kommit fram domi- 
neras av uttryck som "Extremt hogt dy- 
namiskt omrSde" "Goda korsmodulations- 
egenskaper" "Hog IP" osv. Drake uppger en 
IP for TR7 resp R7 pS +20dBm ICOM for IC 
720 pci + 18dBM. Detta betyder att lyssnar 
man p3 40 M dar det kvallstid finns ett otal 
BC-stationer som var och en i ant. ingAngen 
pci mottagaren producerar en antennsignal 
pci 15mV eller mer, ligger 3:e ordningen IM 
produkter val horbara med en ekvivalent an
tennsignal p3 0,8 uV resp. 1,1 uV. Att detta ar 
battre varden an hos den gamla genera- 
tionen mottagare (R4C IP + 4dBM 15mV an
tennsignal ger 30 uV IM-produkt, FT101 IP-15 
dBm ger 3mV!l IM-produkt vid 15mV ant. 
signaler) ar otvivelaktigt sant men ar det 
"overlagsna storsignalegenskaper" eller 
"oslagbart"? Kommersiella mottagare arbe- 

tar redan med IP +30dBm eller mera. (15 
mV ger dci 0,1 uV IM-produkter). Vad som 
dessutom mSste framhcillas ar att +20 dBm 
resp. + 18 dBm ar matt utanfor forsta MF-filt- 
rets passband. Mater vi i forsta filtrets pass
band d v s stdrsignalerna Stskilda endast 
10kHz eller mindre krymper vardena med en 
faktor 10, sannolikt mera. Mera om detta se- 
nare. Syftet med den har artikelserien ar att 
klargora vad som menas med IP, dynamiskt 
omrcide, MDS osv samt visa hur man kan 
bygga enkla instrument for att gora egna 
matningar. Dessutom kommer en del egna 
matesresultat liksom en del tips och ideer om 
hur man kan forbattra sin egen mottagare 
betr. dess storsignalegenskaper.

Enheten dBm
Hos de fiesta signalgeneratorer mats ut- 

spanningen i V och mV. For Vcira syften ar 
det mera praktiskt att rakna med effekten- 
heten dBm. 0 dMm = 1mW. Vet man span- 
ningen kan nivcin i dBm beraknas enligt 
dMb = 10 log (20(VRMS)2. Se tabell 1 (Ur 
1980 The Radio Amateur's Handbook S. 
16 — 32) som galler for 50 ohm. Fordelen med 
detta betraktelsesatt ar att vi kan lagga ihop 
dBm pS samma satt som "vanliga" dB d v s 
10 dBm + 7dBm 17dBm eller 3dBm + (- 
)20dBm = —17 dBm. Hcill reda p3 minusteck- 
nen!

Hybridkopplare
Vid intermodulationsmatningar hos en 

mottagare mciste vi kunna p^fora tv£ signaler 
samtidigt, medan impedansen hdlls konstant 
och de b3da signalkallorna inte fcir pSverka 
varandra. De kan t ex fas- och frekvensmo- 
dulera varandra. For detta fordras en hybrid
kopplare. Se fig 1. Samma kalla som tab 1. ar 
isolerad frSn 2 med 40 — 50 dB. Signalen fr3n 

1 resp. 2 dampas6dB vid passage genom hy- 
bridkopplaren. Den kan ocksA anvandas for 
att dela upp en signal som pSfores 3 i tvS sig
naler vid 1 resp. 2. Byggbeskrivning kommer 
i del 2.

In termodula tions- 
distorsion

Intermodulationsdistorsion ar en slags 
amplitud — distorsion som uppstar i varje for- 
starfcare eller blandare i narvaro av mer an 2 
frekvenser. I sjalva verket kan IM-distorsion 
uppstS aven i passiva komponenter scisom i 
spolars jarnkarnor kristallfilter och liknande. 
PSfor vi en mottagares HF-steg eller 1 :a blan
dare tva frekvenser f 1 och f2 sa uppstSr aIltsS 
alltid ett spektrum av signaler kring dessa bS- 
da signaler. 2*F1-f2 resp 2*f2-f1 kallas 3:e ord- 
ningens produkter f 1 — f2 resp f1 + f2 kallas 
2:a ordningen. Dessa samband kan matema- 
tisk harledas (Terman; Electronic and radio 
ergineering. 4:e upplagan Cop 1955 Me 
Gruw-Hill) Ett exempel. Vi p^for vcir motta
gare tvci signaler 7000kHz och 7010 kH^. 2:a 
ordningens IM-produkt blir alltsa 7010- 
7000= 10kHz samt 7010 + 7000=14010 kHz. 
3:e ordningen 2*7000 — 7010 = 6990 resp. 
2*7010 — 7000 = 7020. 5:e ordningen
3*7000-2*7110 = 6980 kHz resp. 3*7010- 
2*7000 = 7030kHz. Praktiskt innebar detta att 
om vi lyssnar over 40 M bandet och vi tanker 
oss det orealistiska fallet med endast tvS 
starka BC-stationer vid 7000 kHz resp 7010 
kHz Sci kommer vi att hora signaler som ge- 
nereras i mottagaren ocksS vid 6980, 6990, 
7020 och 7030 kHz. Styrkan av dessa signa
ler beror pa mottagarens IP-point. I sjalva 
verket ar ju 40 M bandet fyllt av starka signa
ler Sci det kommer att genereras ett odver- 
skSdligt myller av IM-signaler, som kommer 
att ligga som en beslojande matta over hela 
bandet. Lyssnar vi p3 20 m och antar samma

SIGNAL 
GENERATOR 

#1

SIGNAL 
GENERATOR

*2

HYBRID 
COMBINER

>
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90
100
200
300
400
500
600
700
800
900 
1k
2k 
3k
4k
5k 
6k 
7k 
8k
9k
10k 
20k
30k
40k
50k
60k
70k
80k

watts uV dBm watts mV dBm watts

-73 5.0 x 10" 90k -8 1.6 x 10”
-71.4 7.2 x 10" 100k -7 2.0 x 10”
-71 9.8 x 10" 200k -1 8.0 x 10”
-69 1.2 x 10 '° 300k + 2.3 .0018
-68 1.6 x 10-'° 400k + 5.1 .0032
-67 2.0 x 10" 500k + 7 .005
-61 8.0 x 10 '° 600k + 8.6 .0072
-57.5 1.8 x 10” 700k + 10 .0098
-55 3.2 x 10” 800k + 11 .012
-53 5.0 x 10” 900k + 12.1 .0162
-51.4 7.2 x 10” 1 volt + 13 .02
-51 9.8 x 10” 2 + 19 08
-49 1.2 x 10” 3 + 23 .18
-48 1.6 x 10” 4 + 25 .32
-47 2.0 x 10” 5 + 27 .5
-41 8.0 x IQ- 6 + 28.6 .72
-37.5 1.8 x 10” 7 + 30 .98
-35 3.2 x 10” 8 + 31 1.3
-33 5.0 x 10” 9 + 32.1 16
-31 4 7.2 x 10” 10 + 33 2.0
-31 98 x 10” 20 + 39 8
-29 1.3 x 10” 30 + 43 18
-28 1.6 x 10” 40 + 45 32
-27 2.0 x 10” 50 + 47 50
-21 8.0 x 10” 60 + 48 6 72
-17.5 1.8 x 10” 70 + 50 98
- 15 3.2 x 10” 80 + 51 128
-13 5.0 x 10” 90 + 52.1 162
- 11.4 7.2 x 10” 100 + 53 200
- 11 9.8 x 10” 200 + 59 800
-9 1.3 x 10” 300 + 63 1800

tab. 
mV 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
.08 
09 

.1
2 
.3 
4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30 
40

1 
dBm 

-147 
-141 
-137.5 
-135 
-133
- 131 4 
-130 
-129
- 128
- 127 
-121 
-117.5 
-115 
-113
- 111.4 
-110
- 109 
-108 
-107 
-101 
-97 5 
-95 
-93 
-91.4 
-91 
-89 
-88 
-87 
-81
- 77.5

starka stationer pS 40 M bandet kommer vi 
att hora 2:a ordningens IM-produkt vid 14010 
kHz!

I fortsattningen kommer vi huvudsakligen 
att tala om 3:e ordningen IM-prod. Det ar for 
dessa som IP-point specificeras. Vi fSr dock 
inte glomma att aven de andra produkterna 
spelar en stor roll inte minst 2:a ordningens 
Drodukter da man numera alltmer gSr ifrAn 
selektiva fdrfilter i mottagama. IP = 0,5 IM 
+ Pin dar IP = Intercept-point, IM = "av- 
stSndet" mellan den onskade signalen och 
intermodulationssignalen. Pin = styrkan av 
insignalen i dBm. Ett exempel: LSt Pin vara 
20mV = —21 dBm d v s vi pSfor en mottaga- 
re som vi vill mata tvS signaler om vardera 20 
mV. Vi tinner att 3:e ordningens IM-prod. ar 
100 dB svagare d v s 100 dB under —21 
dBm signalen eller —121 dBm (0,2 uV) 
IP = 0,5*100 + (— )21 = +29dBm. PS samma 
satt kan vi berakna IM om IP ar kant. 
IM = 2*IP —2P in. LSt IP vara + 5dBm, Pin 20 
mV (-21 dBm) IM = 2»5-2*(-)21 =52 dvs 
IM-signalerna ligger 52 dB under —21 dBm 
eller — 73dBm (50uV) Detta motsvarar S9 pS 
mSnga mottagare. Lyckligtvis forekommer 
det inte mSnga 20mV signaler pS banden!

Ytterligare ett praktiskt exempel. IP hos 
FT7 ar matt till ca —16 dBm. Hur starka blir 
3:e ordningens IM-produkt vid tvS insignaler 
om vardera 10mV ( — 27dBm). PS 40 m ban

det vimlar det av 10mV signaler. IM 2*( — 
)16 — 2*( — )27 = 22. IM signalerna ligger allt- 
sS endast 22 dB under — 27dBm vilket ar lika 
med -49 dBm (800 uV).

Korsmodulation
Ibland kan man hora svaga CW-signaler 

som ISter orena eller modulerade. Den effek- 
ten kallas korsmodulation. Man brukar mata 
det genom att pSfora en mottagare dels en 
svag signal utan modulation, dels en stark 
amplitud. —modulerad signal (30% mod). 
Den starka signalen okas till dess att det upp- 
stSr en% mod. pS den svagare signalen. I 
jamforelse med intermodulation spelar kors
modulation ofta en underordnad betydelse.

Noise floor"
En mottagares kanslighet kan uttryckas pS 

flera satt, brusfaktor, brustemperatur, V for 
ett givet signal/brusforhSllande. Ytterligare 
ett satt ar att ange nivSn hos den signal som 
mSste pSvoras mottagaren for att utgSngs- 
signalen skall oka 3dB. Denna signalnivS kal
las mottagerns "noise floor". Dvs nyttosig- 
nalen ar 3dB starkare an bruset i mottagaren. 
Detta ar dock ISngtifrein den svagaste signal 
man kan hora. En tranad operator kan upp- 
fatta betydligt svagare signaler. Uppemot 
10 — 20 dB, kanske tom mera, under bruset. 
Hjarnan fungerar som ett selektivt filter!

Foljande samband galler
Niose floor -174 dBm + Noise figu

re + 10*1 log B dar B bandbredden i Hertz.

Dynamiskt omrade
PSfor vi en mottagare tvS signaler har vi 

lart oss att det uppstSr intermodulerations 
distorsion. Skillnaden mellan den signalnivS 
som fordras for att ge IM-distorsion i nivS 
med mottagarens noise floor och dess noise 
floor kallas dynamiskt omrSde. IC 720 med 
IPx18dBm och kanslighet 0,25 uV for 10dB 
signal/brusforhSllande, vilket motsvarar ca 

128 dBm niose floor, fSr tjana som exem 
pel. Vid vilken innivS pS stdrsignalerna nSr 
intermodulationssignalerna denna nivS dvs 
hur stort ar mottagarens dynamiska omrSde? 
Man kan visa att dyn. omr^de = 2/3 (IP-Noise 
floor). Detta ger dyn. omrSde = 2/3 (18-(-, 
) 128) = 97dB. Detta ar en utomordentligt vik- 
tig storhet om den defineras pS ovan angivet 
satt.

Tyvarr medforde den nya teknologin med 
hog forsta MF och ringblandare inte enbart 
positiva saker, i form av hog IP-point o s v. 
Mer om detta i nasta del dar jag aven beskri- 
ver en del enkla matinstrument med vars 
hjalp man kan mata IP och noise floor. Vi 
kommer aven att titta pS IP hos fler amatdr- 
riggar (huvudsakligen kV men aven en del 
UKV).

SM7CMY

Brusfaktormatning med 
"varm-kall-metoden"

K-G Forssen, SM5QA 
Banv. 44
175 61 JARFALLA

Eberhard Pauck, SM0FZH 
Radisv. 62
162 41 VALLINGBY

Alla som sysslar med VHF-UHF ar val 
medvetna om att en ISg brusfaktor hos in- 
gSngssteget ger ett kansligt mottagare- 
system. MSnga koper fardigbyggda VHF- 
UHF-fdrforstarkare eller bygger efter en 
beskrivning och forlitar sig till angivna brus- 
varden. Tyvarr ar sanningen ofta en helt an- 
nan. . .

Den som vill veta mottagarens verkliga 
prestanta mSste ta itu med en brusmatning. 
FS har automatiska brusfaktormatare till sitt 
forfogande. Dioder anvandes har ofta som 
bruskalla vilket innebar att instrumentet bdr 

kalibreras dS och dS for att man skall kunna 
lita pS resultatet, speciellt vid ISga brusfak- 
torvarden. Matningar som baserar sig pS 
brus frSn dioder ger dessutom samre nog- 
grannhet ju lagre brusfaktorvarden man vill 
mata.

Onskar man undvika dessa problem ar 
"varm-kall-metoden" en mycket bra losning. 

Till mottagarens antenningSng anslutes ett 
reaktansfritt motstSnd (oftast 50 ohm). Mot- 
stSndet genererar brus som enligt Bolz- 
manns lag ar temperaturberoende — ju hog- 
re temperatur desto mera brus. I mottaga

rens LF-utgSng mater man sedan brusskill- 
nader dS motstSndet placeras i tvS olika 
temperaturer.

Hog matnoggrannhet vid ISga brusfaktorer 
fordrar att motstSndet i det ena fallet kyles 
ned ISngt under rumstemperatur.

Ett relativt lattillgangligt kylmedel ar flytan- 
de kvave, som i oppet karl hSIler en tempera
tur pS -196° C eller 77,2° Kelvin.

Har foljer en beskrivning pS hur man kan 
utfora matningen. Uppkoppling se fig 1.
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KOAXKABEL 50-n_
KABELLANGD 
GODTYCKLIG

AW > 1

AW
Noise Figure 10 log -—-

K T2B

kt2b (H-F-1)

AW-1

AW

= A W

AW -1

KT2B+(f-1 I kt2b 
KT,8 + (f-1 |kt2b

A W uppmatt varde i ganger

SnittA Brusfaktor = F 

/ x) 1,0 m RG 400 

—f
Darnpn = X dB

Snitt B 
1 
I

I

T-] = 77° Kelvin 
T1 = Kallt Motst. 

T2 = Varmt motst. 
K Bolzmanns konstant

X) Den del av kabeln som ej ar nedkyld (in- 
verkan av overgAngszon far uppskattas).

T2 = Rumstemp. 293° Kelvin 

KT-] B W (bruseffekt i watt) 
KT2B W (bruseffekt i watt) 
B = bandbredd i Hz 
F = brusfaktor i ganger

For att fa NF i snitt B (d v s mottagaringang 
en) drages kabeldampningen X bort.

X = 0,17dB vid 144MHz 
X = 0,3 dB vid 432 MHz 
X = 0,6 dB vid 1296 MHz.

O -T ; . —
ski Ltnad i cfB 

rneUcih VQrm't ock 
kcxLlt mots+ancC

Kurvan galler for 
varnnt m oist; ZO’C ’ 2^3° K 
kallt motst; =; 77°k

Ekvivalent ing^ngsbrus snitt A (F — 1) KTB Watt 
Forhallandet mellan bruseffekten i snitt A 
vid varmt resp kallt motst AW

NIVAMETER
ANSLUTS TILL 
H0GTAL'.RUTGANG

Fig. 1

KOAXKABEL 50-O-
KAND KABELLANGD
0CH DAMPNING

(RG400)

FLYTANDE KVAVE

TERM0SFLASKA

En koaxialkabel med anslutet motstSnd ar 
nedsankt i flytande kvave och ett annat mot- 
stand befinner sig i rumstemperatur. Det ar 
viktigt att motstanden och tillhorande koax 
kablar ej andrar sina elektriska egenskaper 
vid nedkylning.

(Ej spiraliserade metallmotstand och 
teflonkoax typ RG 400 har givit gott resul 
tat).

Se till att mottagaren stalls i SSB-lage (d.v.s. 
har en linjar detektering), samt att AGC:n 
ar ur funktion och att mottagaren dA inte 
overstyrs.

Anslut varmt motstcind och avlas volt 
metervardet.

Bilda skillnaden W i dB mellan dessa 
matningar och avlas NF ("Noise figure" 
= brusfaktorn i dB) ur kurvan i fig 2.

Den del av kabeln till det kalla motstan- 
der som inte nedkylts tillfor extra brus. Man 
kompenserar detta genom att dra av kabel
dampningen i dB fran det ur kurvan erhallna 
NF-vardet. Den slutgiltiga brusfaktorn blir 
alltsci nagot lagre. Darmed har vi kommit 
fram till mottagarsystemets brusfaktor.

Vill man exakt rakna fram brusfaktorn kan 
man anvanda sig av vidstaende ekvationer.

En viss osakerhet i metoden insmyger sig 
vid voltmeterns avlasning eftersom utslaget 
varierar kring ett medelvarde (Ett trogt 
instrument ar att foredra).

En annan osakerhet ar att bestamma over- 
gSngszonens inverkan. (Det sker ju en grad 
vis uppvarmning av den del av koaxkabeln 
som ej ar nedsankt i kylmedlet).

Det ror sig emellertid om mycket sma fel- 
kallor och man kan saga att metoden ger ± 
0,1 dB noggrannhet vid NF-varden runt 1 

dB.
Man kan givetvis anvanda andra kylmedel 

an flytande kvave. Helium i flytande form har 
temperaturen 4° Kelvin och ger ett A W max 
pa hela 18,75 dB, vid T2 = rumstemperatur 
och innebar en utomordentligt god matnog- 
grannhet vid mycket Iciga NF-varden. Tyvarr 
ar flytande helium mycket dyrt och svcir- 
hanterligt. Flytande luft halier en temperatur 
p§ 80° Kelvin vilket ger AW max 5,64 dB 
(kvave har AW max = 5,80 dB).

Flytande kvave eller luft kan i mAnga fall 
inforskaffas via en lokal gasdistributdr. 
Lamplig behSllare ar t ex en stor termos- 
flaska. I en fylld TV-kanna avdunstar flytan
de kvave pS ca 2 dygn. Givetvis kan man var- 
ma upp det ena motstAndet till en hog 
temperatur, och satta in dessa varden i ekva- j i i i

293 °k
50-n.

3 NF[d6)

tionen.
Lycka till med matningarna. Vi ses igen i 

Annaboda.
SM5QA, SM0FZH
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Joakim Johansson, SM6GPV 
HenSGArd PI. 3815
517 00BOLLEBYGD

mast
plexern med antenn uppe i sin antenn 
och dra lite koax ner till sitt schack.

QRV10 GHz??
I borjan pa 70-talet dok det upp en hel del 

artiklar i tidningar som UKW-berichte och 
Radio Communication med beskrivningar pa 
enkla transceivers for 10 GHz FM. En mindre 
mekanisk verkstad och/eller en angels tala- 
mod var nog forutsattningen for att lyckas 
med ett sadant hembygge. For 10 GHz galler 
det namligen att det ar mekaniken och inte 
elektroniken som ar den stora stotestenen. 
Det ar inte precisionen som ar det kritiska ut 
an det ar passning och mekanisk stabilitet 
som ejr ett maste. Fardiga prylar fanns men 
priset var for medelamatbren avskrackande. 
Surplus ar ocksa en losning, men da far man 
nastan alltid foraldrade och klumpiga prylar.

Situationen forandrades 1976 i ett slag da 
den ansedda amerikanska elektronikfirman 
Microwave Associates kom med sin "Gunn- 
plexer". (Namnet ar en sammansattning av 
orden Gunn-diod och Diplexer.) Denna 
konstruktion var resultatet av ett utveck- 
lingsarbete som var helt inriktat pa radio- 
amatdrers behov och planbokstjocklek. 
Foretagets styrelse ar for ovrigt starkt infiltre 
rad av radioamatorer HI. Med hjalp av denna 
eleganta konstruktion kan nastan alia ama- 
torer med lite kunskaper i normal kortvags- 
teknik lyckas med att komma i gang pa 10 
GHz.

GUNNPLEXERN
Gunnplexern bestar av tva delar som ar 

hopsatta till en natt enhet med matten 
40 x 40 x 50 mm. Den ena delen ar en 
Gunnoscillator, en komponent som avger 
mikrovagor da man matar den med ca 10 V. 
Den utsanda frekvensen kan stallas in inom 
ett omrade pa flera hundra MHz m h a tva 
trimskruvar. (Se fig. 1) Detta satt att stalla in 
frekvensen skulle val anda bli lite klumpigt i 
langden. Losningen heter elektronisk av- 
stamning. En liten kapacitansdiod har pla
cerats inuti Gunn-oscillatorn, och med en 
mandverspanning mellan 1 och 20 V kan 
frekvensen andras ungefar 60 MHz. Efter 
som denna varaktor ar backspand och alltsa 
inte drar nan Strom att tala om blir det enkelt 
att fixa tuningen. En IC-stab plus en 
potentiometer blir en alldeles utmarkt av- 
stamning. Frekvenskurvan ar ganska linjar 

for sma spanningsandringar sa frekvens- 
modulering av oscillatorn ar mycket enkel. 
Man tar ju helt enkelt och overlagrar mikro 
fonsignalen pa varaktor-spanningen sa har 
man jattefin FM.

Verkningsgraden for en Gunn oscillator ar 
dock inte stor. 10 V och 150 mA in ger inte 
mer an 15-20 mW RF ut pa 10 GHz. Men a 
andra sidan kan storre effekter an sa vara na 
got otacka med tanke pa stralningsrisker. 15 
mW ar nog nastan helt ofarligt, men man bor 
alltid ha respekt for stralningen. Del nummer 
tva i Gunnplexern ar en cirkulator/blandare. 
En cirkulator ar en listig konstruktion som 
gor det mojligt att anvanda mottagare och 
sandare samtidigt pa samma antenn. Man 
kor alltsa full duplex; det blir nastan som att 
snacka i telefon. Cirkulatorns funktion ska 
jag forsbka att beskriva forenklat: Av den 
sandarsignal som kommer fran oscillatorn 
gar det mesta rakt igenom ut till antennen. 
En liten del, ca 1 mW, kopplas dock till blan 
dardioden, dar den blandas med oscillator 
signalen. Ut ur blandaren tar man sin MF-sig 
nal och leder den till sin MF del. Man kan i 
princip valja vilken MF frekvens som heist 
men 30 MHz har blivit en standard. Om jag 
har en motstation som sander pa 10350 MHz 
lagger jag mig da lampligen pa 10380 eller 
10320 MHz. I bada fallen kommer ju min och 
hans signal att ha 30 MHz skillnad.

En sadan har mottagare har en brusfaktor 
runt 10 dB, beroende pa hur bra MF del man 
har. Detta kan tyckas vara mycket men pa 
dessa freksenser ar det inte sa daligt.

EN ENKEL TRANSCEIVER
(Se blockschemat fig. 2).
Forutom Gunnplexern kravs det alltsa lite 

kringutrustning. MF-delen ar den mest 
komplicerade delen. En bra FM-mottagare 
pa 30 MHz med runt 300 kHz bandbredd ar 
vad som behovs. Brusfaktorn bor ligga kring 
1 dB. En ganska lamplig konstruktion ar den 
av DK0TV framtagna MF-delen. Till gunn 
oscillatorn ska vi ha dels 10 V 150 mA och 
dels 1 — 20 V till varaktorn. Om vi ndjer oss 
med ett smalare avstamningsomrade kan vi 
ta 1 10 V i stallet, vilket ju blir enklare. En
IC-stabilisator, t ex 78MGUIC som stabbar 

ner fran 12 V till 10 V ar da det enda som be 
hovs. En spanningsdelare i form av en 10 
varvig potentiometer ger en excellent av 
stamning for varaktorn. Modulatorn bestar 
av en enkel mic-forstarkare som tar upp mic- 
signalen till nagra millivolt. Denna signal 
kopplas sedan till var avstamningspot, dar 
den overlagras pa likspanningen.

Temperaturdriften ar cirka 300 kHz/°C sa 
nagon form av AFC ar onskvard. Om motta 
garen for 30 MHz har inbyggd AFC kan det 
racka, men bast ar om man tar ut AFC span 
ningen och forstarker den for att lata den 
verka pa varaktoravstamningen. Man far da 
en battre AFC verkan och ett storre lasnings 
omrade.

Som ni ser i blockschemat ar det bara lik 
spanningar och 30 MHz signalen som ar 
kopplade mellan Gunnplexern och de bvriga 
transceiverdelarna. Man kan alltsa montera 

Vad kostar nu detta och var fSr jag tag pa 
prylarna fragar sig nu den intresserade ama 
toren. Priset for en Gunnplexer ligger kring 
800 kr, detta inklusive en liten (!) 17 dB an 
tenn. Detta laga pris forutsatter att man slcir 
sig ihop med en kompis och koper ett sam 
trimmat par Gunnplexers. Koper man dem i 
ental gar genast priset upp i tusenlapps niva. 
I Sverige saljer ett foretag som heter Amatu 
er Electronic Supply Gunnplexers och di 
verse kringutrustning, t ex DK0TV mottaga 
ren. Adressen ar: Box 33, 430 33 FJARAS. 
De har haft en hel del annonser under 79 och 
80 i QTC sa ni kan ju bladdra i era gamla tid 
ningar for mer info.

Ar det nagon som vill veta mer sa star forf. 
garna till tjanst med detta.

Skriv en rad sa ska jag nog kunna hjalpa er 
med tidskriftsartiklar, adresser o d. I begran 
sad omfattning kan jag ocksa (till sjalv 
kostnadspris) kopiera intressanta artiklar.

Val mott pa 10 GHz es 73 SM6GPV/Joa 
kim.

REF.: Ham Radio Jan/79: sid. 26 42, '10 
GHz Gunnplexer transceivers construction 
and practice.'

Ham Radio Aug/78.
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SPEED
Schema for MINIKEY. Alla resistorer i ohm och alia kondensatorer i pF om inget annat ar noterat.

rrMINIKEY"
Artiklarna jag skrev tidigare har funnit gan- 

ska stort intresse bland amatdrerna. Jag tac- 
kar for alia brev och telefonsamtal jag har 
fcitt. Artikeln om CMOS-Keyern var ocksS 
mycket intressant for mSnga. Meningen var 
ju att bygga en keyer som fyllde sin funktion 
men det rackte tyvarr inte med det. MSnga 
horde av sig och gav synpunkter och fram- 
forde sina onskemdl. Listan blev I3ng, det var 
nastan omojligt att forverkliga alia kate- 
goriernas onskemSI p3 en enda apparat. Dar- 
for beslot jag gora olika versioner.

Version 1 som jag vill kalla for MINIKEY 
skulle alltsS vara ungefar som CMOS-keyern 
men med vissa andringar och forbattringar.

Vi skriver upp listan och jamfor CM0S- 
Keyern med MINIKEY synkront.

1. UtgSngssteget skulle goras annu enkla- 
re. En gemensam utg^ng for b£de positiva 
och negativa key-ing^ngar ar inte omojligt 
att Astadkomma men strdmforbrukningen 
for denna typ av utgSngssteg ar ca 50 — 60 
mA. Det kan vara tankbart att anvanda for 
natdrift men orealistisk for batteridrift. For 
att gora utgSngen enklare utan ncigon 
omkoppling (som CMOS-Keyern) gjorde jag 
tvS separata utgSngar i stallet. Nu ar det bara 
att valja utgcing utifrAn utan att loda om i 
apparaten. Kontakterna bestir av tvS st. 
telefonjackar for 3,5 mm propp.

2. Snabbare och sakrare drift. I CMOS Ke- 
yern stcir klockgeneratorn still vid standby- 
lage och triggades med paddeln. Om man 
hade oturen att fci tag i olika snabba IC (t ex 
olika fabrikat) Sci kunde det handa att den 
gav ett kort tecken fore ett ISngt. Detta feno
men ar emellertid avhjalpt, men for att undga 
deita problem s3 gdr klockgeneratorn kon 
tinuerligt i MINIKEY och genom en £ter- 
koppling frSn utgSngen till FF1, J ingSngen 
sakrar funktionen ytterligare.

3. Batterilivslangden skulle okas. CMOS 
Keyern hade 9 Volts batteri som stromfdr- 
sorjning och rackte ca 120—130 timmar nar 

apparaten var kontinuerligt p^slagen. Efter- 
som man knappast kan komma under ett par 
mA's strdmforbrukning vid drift (nyckling) 
blev alternativet att oka batterikapaciteten. 
MINIKEY drivs med 6.0 V (4x1,b V, stan
dard R6). Livslangden ar naturligtvis beroen- 
de av vilka batterier som anvands men for en 
normal aktiv amator ska det nog racka 
minst ett par manader.

Som framgAr av schemat har antalet IC 
minskats till tv3. Istallet for 4011 och 4009 
anvands en Schmittrigger 4093 som gor 
samma jobb till samma pris.

Hela apparaten har fcitt en ny layout och 
design. Lcidans underdel ar silvergrd och 
overdel blci hammarlackerad och ger appara
ten ett exklusivt utseende.

Nu tror jag att vi kan sammanfatta datan 
for MINIKEY.

— Automatiskt teckenforhSllande, kort — 
space 1:1, kort — I3ng 1:3.

— Normal eller Squeez-keying med streck- 
prioritet.

— Steglos variabel hastighet.
— Min. hastighet: 40 L/min. (8W/minJ.

Max. hastighet: 400 L/min. (80 
W/min.).

— Relafri nyckling upp till 100V.
— Separata utgAngar for negativa och 

positiva keyingcingar.
— Inbyggt batteri 6 V (4 x 1,5 V, standard 

R6).
— Strdmforbrukning vid Standby: 120 

uA, vid sandning 1,3 mA.
— Ladans storlek: 100 x 85 x 53 mm.
Darmed ar det klart med forsta versionen. 

Nasta going kommer jag att beskriva en an- 
nan keyer som bl a har medhorning och ma- 
nuell keyingAng.

De som vill ha nojet med att bygga den 
kan bestalla komplett byggsats med borrit- 
ning och komponentplaceringsritning, eller 
ocks£ fardiga apparater av forfattaren.

Lycka till och mycket noje.

Komponentforteckning 
for MINIKEY

2 st Jumper (blank tr£d) 
Resistorer:
2 st. 100 kohm
2 st 10 kohm
1 st 27 kohm
1 st 15 kohm
1 st 22 kohm
1 st 2,2 kohm
2 st 10 ohm
1 st 470 kohm,

potentiometer (speed) 
Kondensatorer:
2 st 10 nF keramiska
2 st 10 nF polyesterfolie,

250 V
1 st 470 nF polyesterfolie, 

100V
1 st 10 u F elektrolyt, 16 V 
Dioder:
4st1N4148
IC:
1 st 4027
1 st 4093
Transistorer:
1 st BC 547 npn
1 st BFR 79 pnp
1 st BFR 88 npn
Ovrigt:
1 st 5-polig DIN-kontakt
2 st telefonjack (3,5 mm)
1 st vippomkopplare 
3stskruvar, M3
3 st muttrar, M3
3 st distansror, 5 mm
1 st Icida
1 st monsterkort
1 st ratt
1 st batterihcillare
1 st batterikontakt
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Tekniska
notiser
Kar Gunnar Julin, SM0DJL
Lagman Lekares Vag 33, 6 tr
145 58 Norsborg

Polisbeslag
Enligt tidningen MOTOR har det hant att 

polisen i Norge beslagtagit mottagare i sven- 
ska turistbilar, mottagarna har tackt omrSdet 
omkring 170 MHz.

Norska motororganisationen NAF har 
bekraftat att beslagen har stod i norska 
straff lagen.

Dig-pot
Det som sas i nr 1 under rubriken "Pott- 

nytt" var ingen framtidsversion, det finns re
dan.

AD 7525 frSn Analog Devices ar en DIL 
kapsel med 18 ben innehSllande en krets som 
arbetar som en digitalt styrd potentiometer.

Den gamla mekaniska potentiometern har 
alltsci fStt tvS ersattare, AD7525 och den tidi- 
gare namnda faltplattspotentiometern.

Underverk?
Nar detta skrivs (1 feb.) ar det annu osa- 

kert om ryktet ar sant, gallande upptackten 
av supraledande material i rumstemperatur.

Expertuttalande i Ny Teknik ". . .om det 
verkligen ar sant ar det det stdrsta som kan 
handa manskligheten efter tamjandet av 
fusionskraften".

Det ar den amerikanske forskaren Fred 
Valdiek som stSr for upptackten. Supraled- 
ning ar ett tillstSnd dA ett material inte har 
ncigot elektriskt motstand.

TV-pejling
Rubriken bdr vara bekant efter allt skriveri 

om licensskolkning. Har ett forsok till nSgra 
fakta.

I en farg-TV ar det fyra frekvenser som ar 
aktuella (samt overtoner forst^s). Linjeslut- 
steget avger 15625 Hz (direkt horbart for 
yngre manniskor), fargbarvSgsoscillatorn har 
frekvensen 4,43 MHz, den vanligaste mellan- 
freksensen ar 38,9 MHz och slutligen lokal- 
oscillatorn var frekvens ar lika med sandar- 
frekvensen plus mellanfrekvensen. Det ar 
lokaloscillatorns frekvens som man i forsta 
hand utfor pejling p§.

Trafo
Varldens storsta 1-fas transformator har

1,5 miljon kilovoltampere pS markskylten och 
agaren ar American Electric Power Service 
Corp.

(Guiness)

Siemens kylelement KK 32 och NK 12, 
som bcida ar avsedda for en tyristor eller en 
diod, har nu forlangts till 160 mm (KK 42), 
resp 180 mm (NK 42), for att tv£ antiparallell- 
kopplade tyristorer ska f3 rum pa samma ky- 
lare, samtidigt som god varmeavledning 
garanteras. Desa tyristorblock ar avsedda for 
sjalvkylning eller forcerad luftkylning. Materi- 
alet ar strangpressad aluminium.

(Siemens pressinfo)

Utstallning
Under tiden 11 — 15 mars pcigSr Hobby- 

tronic i Dortmund i Vasttyskland, det ar en 
utstallning for hobbyelektronik.

Massa
Under tiden 1—8 april pSgSr Hannover- 

massan.

Kompendium i
Radioteknik

avsett for de som vill ta amatorcertifikat i 
klasserna A-B-C och T. Kompendiet omfat- 
tar 115 sidor i A4-format. Kompendiet ar re- 
digt uppstallt och de olika avsnitten ar korta 
och forhSllandevis uttommande. I varje av- 
snitt finns ovningsexempel.

Ibland ar det litet oenhetliga vokabular. 
Ibland ''modulering", ibland modulation''. 
Ncigra smarre tryckfel finns det och det ar 
oundvikligt. Ex. Decibell och vatt. I kapitlet 
om "Antennanpassning/stciende vcig finns 
det en del luddigheter. I kapitlet "Matinstru
ment" finns en del felaktigheter, t ex betraf- 
fande forkopplingsmotstcind. Forfattaren 
forutsatter att instrumentets Ri = 1 kiloohm 
vid likspanningsmatning. Ovningsexempel 
106 ar oldsbart dS uppgift om instrumentets 
Ri saknas.

Bortsett frSn dessa sm£ skonhetsfel fore
faller kompendiet val fylla sin uppgift, och 
aven om man inte blir fullfjadrad radiotek- 
niker sS bdr det ge s3 bra underlag att man 
klarar de tekniska proven.

Kompendiet ar forfattatav SM7CZJ, Tom
my Follbring (MIX) och forsaljes av Ljud- 
bandsinstruktioner AB i Sibbhult.

SM3WB

AvstorningslSdorna
Det finns nu tvci avstorningsl^dor i varje 

SM-distrikt. LSdorna innehSller avstornings- 
hjalpmedel av olika slag och ar avsedda att 
ISnas ut till medlemmarna.

Innehdll:
1. 2 st hogtalarfilter med DIN-kontakter. 

(For seriekoppling med yttre hogtalare).
2. 1 st hogpassfilter (60 ohm). (For anslut- 

ning till TV-mottagarens ingSng vid bild- 
och Ijudstdrning).

3. 1 st toroidkarna Amidon T200-3B. (Som 
balun forsandarantenn).

4. 2 st toroidkarna Amidon T200-3. (Som 
balun for mottagarantenner, t ex lindas 
ncigra varv av TV-antennens koax p3 kar- 
nan).

5. 1 st toroidkarna Elcoma 3E1-material. 
(For drossling av natsladd).

6. 1 st sparrkrets med DIN-kontakt for hog- 
ohmiga ing^ngar (t ex grammofon) markt 
G.

7. 1 st sparrkrets med DIN-kontakter for 
I3g-ohmiga ingSngar (t ex bandspelare, 
tuner) markt R.

Vissa av Iddorna innehSller dessutom ett 
Idgpassfilter.

Narmare upplysningar kan du fci genom 
distriktsledaren eller tekniksekreteraren.

SM4AWC

Lodning p§ kretskort
Lodningen ar den viktigaste delen i bygget. En dSlig lodning kan Sstadkomma att en an- 

nars valbyggd apparat inte fungerar.
— Anvand en 25 — 40 watts lodpenna med tillrackligt smal spets.
— Tillsatt endast s3 mycket varme och lodtenn att en god mekanisk och elektrisk 

forbindning erhSlles.
— HSII lodpennans spets val rengjord. Stryk ofta av den mot en v3t svamp eller tyg- 

stycke.
— Observera polariteten hoselektrolytkondensatorer, transistorer, dioder och IC.
— Montera i samma ordning som i komponentforteckningen.
— Anvand lodtenn med flussmedel avsedd for elektronikbyggen.

SM5IWR
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10 SKOLM IT60C 54 852

11 SM7GWU HS 758
12 SM7K0J GO 752
13 SM5DFF IS 718
14 SM6KKX GR 702
15 SM2JUP JY 665
16 SMOHAX JI 658
17 SM2JAE KZ 645
18 SM5KWU IT 639
19 SM7GTD HR 60?
20 SKOBU JT 587
21 SK7JD IR 575
22 SL5B0 II 572
23 SM6KCZ/6 GS 568
24 SK7JC HO 550
25 SM3JSW/3P IN 548
26 SM6LMD/7 GO 528
27 SM2GHI M7 516

SMOKFJ IS 513
SM3KIF IU 503
SMOKCR JT 485
SM6CMU FR 479
SMOGSZ IS 434
SMM3AZV IX 433
SM4AMP HI 399
SM3KJ0 JW 398
SM5HYZ IU 391

37 SKOHB IT 389
38 SM7HPV HO 383
39 SMOKAK IT 379
40 SM3UL IV 364
41 SM6EHL FR 347
42 SK6HD GS 345
43 SMOEYY IT 344

44 SM6BCD FR 296
45 SM5FNU IT 277
46 SMOLJF IT 273
47 SM3GHD GW 258
48 SMOGWX JT 239
49 SM3I.G0 IX 221
50 SMOKVS JT 217

SM5KN IT 217
52 SM4BTF HT 213
53 SM5AL D HS 210
54 SM3KLV/3P IX 200
55 SKOCT IT 196
56 SM4LXF HT 155
57 SM5DYC IT 148
58 SM4JKF GT 147
59 SMOEPO IT 136
60 SK7MN HQ 126
61 SM4L.XZ GT 106
62 SM3IVB/2 JX 82
63 SM4FWY HT 79
64 SM6LIF GR 76
65 SM1CJV JR 75
66 SM2JDU/2 KY 73
67 SM5KUX IS 61
68 SM6CIX FS 55
69 SM3GHB/3 HW 50
70 SM1CIO JR 49
71 SM3G0M HW 48
1"2 SM3DAL HX 40

SM6DUC FS 40
74 SM3GT IW 36
75 SM3GBA/3 IW 19

CHECKLOGGAR SM4BET,SM6EUZ,SHI LPT,SMILPU,SM61 PF,Sk ONN

KOMMENTARER
SM7FJF GRATTIS ALLA SOM LYCKADES KORA MIG UNDER DE 

40 MINUTER HF- STEGF7 VAR DOTT SRI ALLA NI SOM TAG 
INTE HORDE

SKOLM PROVADE ETT NYTT SLUTSTEG BLANDADE REAKTIO- 
NER PA HUR DET LAT ANNARS VAR DET KONSTIGA CONDS OCH 
DALIG AKTIVITET BL A FRAN SM4 SOM VANL.IGT 73 DE OFSK

SKOHB TROTS ATT PA STREJKADE PA EN GANG FICK VI I- 
HOP NAGRA POANG VI GER OSS INTE UTAN KOMMER IGEN.73 
DE SMOHPP PS.KUL OM UHFGANGET KOM NED TILL 2M-TESTEN

SKONN TESTEN EN STOR BESVIKELSE DENNA GANG NYCKEL- 
KNAPPAR,SPLATTER GJORDE CW-DELEN OANVANDBAR AVSTAR 
FRAN DELTAGANDE OCH SANDER ENDAST CHECKLOGG
73 DE SMOIFK, SMOIBB, SMOKCV

AKTI VITETSTESTF.N UHF FE BRU AR I

ANROPSSIGNAL. OIHLCICATOR ANTAL OSO POANG
1 SM3AKW IW30E 35 1417
2 SM5BEI JLI72C 30 912
3 SMOFFS JT51F 32 748
4 SMOCPA IT60C 31 726
5 SM2CKR KX12G 15 666
6 SM4IAZ HT64B 26 505
7 SM7DTE HR61J 17 407
8 SM6CWM GR12C 14 347
9 SM4PG HT51C 15 337

10 SM5AII IS08D 19 289

11 SM3UL IV 286 20 SM3L.G0 IX 104
12 SM7GWU HS 273 21 SM2GC0 LZ 95
13 SM6FYU GO 271 22 SM7DKF GP 79
14 SM2GGF KZ 216 23 SK60G GR 48
15 SM1BSA JR 212 24 SM6FHI FR 40
16 SM5FJ IS 172 25 SM4BTF HT 38
17 SMOEJW IT 165 26 SM6EYK FR 36
18 SM3AZV IX 147 27 SM3C0L IW 20
19 SM3DAL HX 132

ORV 432 SAMTLIGA

ORV 1296 SMOCPA, SM1BSA, SM5BEI, SM6FHI

KOMMENTARER
SM3AKW KORS I TAKE!,FORSTA GANGEN EN AURORAOPPNING 

PA EN TORSDAGSTEST SORRY ATT JAG INTE KUNDE LASA 
ALLA SOM SVARADE

SM5BEI TROPO SIGS DALIGA PGA NORRSKENET SOM VARADE 
HELA KVALLEN

SM4IAZ/4 VI TESTADE OSA S NYA TESTOTH UJ UJ UJ 
VA HOGT 57M MASI 336ASL=HT64B KUL MED AURORA LA1K 
HORDES MED 57A 1?

AL TIVITETSIESTEN VHP JANUARI FORTSATTNING
CHECKLOGGAR SMOLIF/O. SM6LPF, SM6DEC, SM6AWA,SM5IUK 
SM6EUZ, SM6DIJA, SM6EHY

FOR SEN1 INKOMNA l.OGGAR TILL AKTIVITETSTESTEN VHFJAN 
SLOBU 470P, SLOZZI 168P. SM6LLI 146P

LOMMENTARER
SM7FJF 68 OSO FORSTA TIMMEN, MEN SEDAN VAR DET JU 

SLUT PA MOTSTATIONER 1 FICK MIN 390-0NDE RUTA STRAX 
FORE TESTEN

SH3C0L TYCKER TESTEN SKULLE FA FORTSATTA VARA FEM 
TIMMAR AR DEI BRA AKTIVITET 1 GANG I MANADEN, ORKAR 
MAN NOG VARA VAKEN EN TIMMA TILL OFTA BRUKAR DET BLI 
EN STEGRING I CONDX 22-23 GMT OCH AVEN AURORAN KOM
MER FOR DEI MESTA TILLBAKA MED GOD SIGNALSTYRKA VI 
KUNDE JU I ALLA FALL FATT ROSTAT OM SAKEN !

TESTLFDARFN NI FICK ROSTA OM DET OCH DET FICK ALLA 
ANDRA I DE NORDISKA LANDERNA STOR MAJORITET FOR 4 
TIMMAR

SK7JC ARETS FORSTA TEST MYCKET KUL TESTADE NY 
STACINING 4 TONNA 16EL OVANFOR VARANDRA.MOT TIDIGA- 
RE STACKNING 2*2 LANGS1A OSO 58MIL OP SM7HSP,SM7GIH 
SM7FFI OCH SM7EML

SM7K0J SKAPLIGA CONDX MOT SLUTET AV TESTEN PA 75 
WATT I FORTSATTNINGEN , MEN SAKNAR ANT -FORST ( VAR 
FINNS DET BASTA’’ ) 73 DE SM7K0J/JAN

SK60E TELESEKTIONEN, CHALMERSKA GYMNASIET,GBG VI 
ATERKOMMER PA BATTRE OTH 73 DE SM6KIW, SM6LXN

SM4HP.0 VART TOG ALLA SMO VAGEN? VILKA OSB-FORLOPP 
DET VAR=SNABBA VY BAD CONDS=JAVISST NYTT OTH NASTA 
TEST VI FAR SE 73 DE HANS

SM6IQ0 TYVARR RIGGEN TRASIG PA SSB , SA ENDAST CW 
ES CW-SSB OSO N ANVANDE DRIVELEMENTET PA MIN.P.G.A 
WX (VINTERN ) , EJ UPPSATTA 15 EL YAGI , UPPHANGD I 
GARDINSTANGEN GJORDE DARMED 35 POANG SOCIAL INSATS 
FORDELADF PA 7 SM6-AMAT0RFR FLINDFRAR NU PA HUR JAG 
SKALL KUNNA HANGA UPP HELA 15EL I GARDINSTANGEN HI.

AKTIVITETSTESTEN UHF JANUARI

ANROPSSIGNAL OTHLOCATOR ANTAL OSO POANG
1 SM5BFI JU72C 20 615
2 SMOFFS JT51F 23 483
3 SM2CKR KX12G 9 432
4 SM3BYA IV06J 13 388
5 SMOCPA IT60C 21 336
6 SMOFZH IT50F 19 285
7 SM4IAZ HT57F 15 245
8 SM7DTE HR61J 11 164
9 SM6CWM GR12C 14 158

10 SM4PG HT51C 11 154

11 SM7FMX GP 153 21 SM2GC0 LZ 56
12 SM7CFE HQ 133 22 SM6KIW GR 53
13 SM6FHI FR 110 23 SM3AZV IX 52
14 SM5AII IS 108 SM31 GO IX 52

SM7EHK HP 108 25 SM4BTF HT 28
16 SM7DKF GP 102 26 SM4FWY HT 15
17 SM6DHD GR 84 27 SM3C0L/3 IW 10
18 SM1BSA JR 81 SM4IRB HU 10
19 SM6EYK FR 66 SM5FJ IS 10
20 SM2JUP JY 61 30 SM3UL. IV 5

L OMMENTARER
SM5BEI CONDX DALIGA, MEN SISTA HALVTIMMEN OPPNADE 

DET MOT SM6-7 , SA DET GICK TROTS ALLT ATT KORA ALLA 
DISTRIKTEN MISSADE DOCK NAGRA SM6-7 PA SLUTET SAK
NAR EN 5 E TIMME-KL 23Z DEN HADE GETT MANGA DX-QSON 
LONSTIGT NOG GICK DFT INTE ATT KORA NAGRA 0H1-2-3-5 
SOM BRUKAR KOMMA IGENOM, KANSKE AURORANS FEL

SM7EHL LAG AKTIVITET OCH DARRTGA CONDS NU ORV MED 
4*16EL - 3SK48 FRAN HP01H MYCKET INTERESSERAD AV CW- 
SL ED PA ICLE TESTTID VI FORSOKER AVEN UNDFR 1981 
MED AKTIVITETSKVALL TORSDAGAR EFTER 21 00

SM1BSA ORV FNDAS1 PA 23CM HORDE INGFN ANNAN AN 
SM5BEI '

ALTIVITETSTESTEN VHF FFBRUARI

1
ANROPSSIGNAL
SM7FJE

QTHLOCATOR
G056B

ANTAL OSO
137

POANG
2973

2 SM3C0L IW06F 56 1626
3 SMOFFS JT51F 65 1509
4 SM2ILF KY26E 44 1306
5 SM5BUZ HS26A 76 1175
6 SM7EYW GP36H 60 1003
7 SM2GGF KZ02J 24 940
8 SK60G GR11F 52 866
9 SM3GXM HX63H 31 863

VHF-UHF Manager 
Folke RSsvall, SM5AGM 
Vasterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA 
Tel. 0764 276 38 
Ej efterkl. 18UT

SHF-EHF Manager
Joakim Johansson, SM6GPV
Hen3 G3rd, PI. 3815
517 00BOLLEBYGD
Tel. 033 860 21

VHF-UHF-SHF-EHF Contest and Award 
Manager
Lars Gustavsson, SlVIODRV
Gransdngarvagen 7
161 40 BROMMA
Tel. 08 26 09 41
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204
10
20
90

40
30
40

210 210

35 
50

65

120

55
72
83

Day

10-11

1 min.
1 min.

min. Not QRV
min. Not QRV
min.

6 min. 2 s acc. tone
8 min.

min. Not QRV
min. Not QRV

1 min.
1 min.

min.
1 min.
3 min.
3 min.
8 min.

min.

OH1RAA R0 Turku LU42c 252
OH2RAA R1 Helsinki MU65c 76
OH6RAG R1 Pietarsaari LX42j 40
OH5RAA R2 Kotka NU45c 50
OH6RAS R2 Ahtari MW13a 245
OHORAA R3 Mariehamn JU70d 80
OH3RAC R3 Lahti MU08b 200
OH6RAH R3 Seinajoki LW15f 175
OH6RAD R4 Jyvaskyla MW58b 260
OH1RAD R4 Salo LU46e 93
OH1RAB R5 Pori KV50h 50
0H5RAC R5 Kuusankoski NU04f 145
0H2RAM R6 Espoo MU64g 255
OH3RNE R6 Tampere LV39g 364
OH6RAA R6 Vaasa KX79h 65
0H3RAA R8 Hameenlinna MU03h 172
0H7RAA R8 Kuopio NW09f 177

2344-0144
0044 - 0244 
0056 - 0256 
0122 - 0322 
0146 - 0346 
0208-0408

UT
1528-1728 
1650-1850
1812-2012
1932-2132
2048 — 2248 
2156 - 2356 
2256 - 0056

Aven SM7BAE rapporterar om fortsatt 50 
MHz-aktivitet under januari, bl a KIWHS, 
W1RJA och VE1AVX. Kjell skriver vidare att 
man i USA skulle haft sporadiskt E- 
oppningar upp mot 500 MHz?! Detta p^stSs 
ha intraffat den 21 januari. Ar rapportdrerna 
inforstcidda i skillnaden mellan tropo och 
sporadiskt E?

Aven fran SM6BZC kommer en rapport 
om sex meter. Foljande har korts bl a: 8/11, 
VE1AVX, 1427Z, RS55; 15/11, KP4EOR, 
1332, 58; 15/11, VP2VGR, 1358, 59; 15/11, 
WA4L0X, 1439, 54; 7/12, VO1JN, 1401, 58. 
Horda fyrar FY7THF, 22/11 569; VS6BE 
14/12, 59.

Av inkomna rapporter att doma forefaller 
det som om 50 MHz skulle vara det mest ak- 
tiva av vSra VHF, UHF och SHF band. Vad 
hander p3 hogre band?

FYRLISTOR
QTC har p3 kort tid fcitt tvA omfattande 

fyrlistor som tillsammans upptar 17 A4-sidor. 
Bcida bygger p3 den fyrlista som finns i DU
BUS. Den ena ar sammanstalld av SK6OG 
och den andra av SK7BQ 
(SM7GIR/SM7FLD).

Vi tvekar att publicera dessa i QTC och 
detta av tv3 skal. For det forsta pb grund av 
utrymmet. (BSda innehSller upprepad infor
mation sorterad efter olika parametrar.) Och 
for det andra p3 grund av att fyrlistor av det 
har slaget utan datuminformation erfaren- 
hetsmassigt inneh^ller en avsevard del gam- 
mal info som borde rensas ut. Livslangden 
for en amatorfyr ar som bekant inte alltid sb 
lang och nedlagda fyrar (eller fyrar som ar 
QRT Ibnga perioder) lever vidare i dessa listor 
5r efter 3r.

Vi foreslcir att den som ar intresserad kon- 
taktar antingen SK6OG eller SK7BQ sb kan- 
ske kopior kan ordnas.

ANNABODA 1981
Arets VHF-UHF-SHF meeting i Annaboda 

ager rum 12—13—14 juni. Pa programmet: 
matningar av brusfaktor, brustemp. pb an- 
tenner, hur man gor sin transceiver mera 
rumsren, foredrag, festiviteter m m. Utforli- 
gare info i maj-QTC.

Valkomna OSA VHF GROUP

UNIVERSAL WINDOW TIMES
April 1981

FINNISH REPEATERS 5.11.1980
Length of acces tone (1750 Hz) 0,3 seconds unless otherwise noted. 

T/O = TIME OUT (Time duration of uninterrupted talk).

Call Ch. Location QTH
Antennas

mASL mAGL mEFF T/O Notes

VHFUHFSHF
AKTIVITET FRAN RUTA HW

Under vecka 14/1981 (29.3 — 3.4) kommer citer 
ruta HW att aktiveras frbn Klovsjohojden 750 a.s I. 
i Bergs kommun, Jamtland av SM0CPA, Lasse 
med xyl Viven och Janne; SM5RT med xyl Marian 
ne samt SM0CGL, Ulf med xyl SM0DZ, Anneli.

Vi raknar med att kunna kora foljande band, ut 
effekter, RX NF samt antenner pb SSB eller CW: 
KV, 100 W, dipoler; 144, 100 W, 1 dB, 16 el Tonna; 
432, 100 W, 1 dB, 2 x 48 el J-beam, 1296, 10 eller 
50 W, 1 dB, 4 st eller 2 st loop yagi; 10 GHz, ev 200 
mW gunnoscillator, 50 cm parabol.

Sked bestams med deltagarna. Vi aktiverar 80 m 
varje kvall pb 3770 kHz JrQRM kl 2100 UT. Repea 
ter kanaler ar alltid igbng. Torsdagen den 2.3 kor vi 
testen pb UHF.

Dagarna agnas St skidbkning. Passa pb och kor 
HW nar Du har chansen.

73 de Lasse, Kurt och Ulf

SKEDONSKAS
Dear, Sirs.
I am very keen on DX RTTY on 2 metres and 

wonder if there are any amateurs in your contry 
that would like to contact me with a view to ar 
ranging RTTY skeds for when conditions are good 
between our countries?

Under good 2 metre openings I am active on 
144.600 MHz and I will shortly be producing 25 KW 
E.R.P., so I should be a fairly loud signal.

My QRA is ZM16e, and if a sudden opening 
occurs and anyone wants to telephone me to ar 
range a contact, my telephone number is Nelton 
Nowbray (0664) 671 18.

Thank you es 73 de G8RBY, Philip Hodson, 43 
Thorpe Road, Nelton Nowbray, Leics LE13 1SE, 
England.

I am looking out for ms-QSO's and I hope to 
work some stations in SM, because there are in 
your contry a lot of new QRA-locators for me to 
work, at a fine DX. I worked only a few SM's, most 
of them via TROPO, but it is from the south west 
part of Holland very difficult to reach SM via tropo, 
because of stations in the north and middle of 
PA0-land.

I can not be QRV on the VHF-net because of my 
license only 144 MHz and higher frequencies. 
So you will understand that it is very difficult to 
make skeds for ms-QSO's.

My call-sign is PE1AGZ, Jille, in CL13d and loo 
king out for ms-QSO's (skeds) on 144 MHz (2m) 
CW + SSB. Using a home made keyer 0. . .200 
wpm (normal 100 wpm = 500 1pm), multi 2000 + 
PA + low noise preamplifier and a 10 el. parabeam 
at 18 m high. For reception av N2250 modified 
cass.recorder. The QTH is s-Gravendeel, + 15 km 
south of Rotterdam. Please send sked-data only 
for sked in the weekends (QRL!). Hope to receive a 
lot of ms-QSO-skeds (hi).

PE1AGZ, CL13d, Jille Vermeulen, Leeram- 
bacht str. 12, 3295 XR s-Gravendeel, The Nether 
lands.

AGC W DL VHF/U HF-C W Contests
Every year the Activity Group CW in DL 

(AGCW-DL) sponsors the following VHF/UHF- 
CW-contests:

3rd Saturday of March 1900 — 2300, 432.00 —
432.150.

4th Saturday of June 1900 — 2300, 144.010 —
144.150.

4th Saturday of September 1900 — 2300, 
144.010-144.150.

Participants: European radio amateurs accor
ding to their licence, and only single operators. 

Contest-call: CQ AGCW TEST.
Output classes: A = less than 3.5 watts rf, B = 

less than 25 watts rf, C = more than 25 watts rf.
Report: RST + QSO-no. (Commencing with 

001) class/QTH-locator e.g. 579001/B/EL25a 
(the strokes are to be keyed).

Scoring: QSO class A with class A = 9 ponts, 
QSO class A with class B = 7 points, QSO class A 
with class C = 5 points, QSO class B with class B 
= 4 points, QSO class B with class C = 3 points, 
QSO class C with class C = 2 points.

QSO with stations who do not send a complete 
contest report count only 1 point.

Multipliers: Each worked QTH-locator-square 
(e.g. EL) counts 1 multi-point. Each worked DXCC- 
contry counts additional 5 multi-points.

Final scoring: sum of QSO-points times the sum 
of multi-points. Each contest gets evaluated 
separately, as do the 3 different classes per con
test.

Output class and QTH must not be changed du
ring one contest. QSO via artificial reflectors and 
transponders/repeaters do not count for these 
contests. Duplicate QSO have to be marked in the 
log.

Please send your contest logs not later than the 
last day of the month following each contest (date 
of postmark) to Edmund Ramm, DK3UZ, P.O. 
Box 38, D-2358 Kaltenkirchen, Fed. Rep. of Ger 
many.

VAGUTBREDNING
50 MHz

Bbde SM6PU och SM7BAE ar flitiga rap- 
portorer av vad som hander via F2-skiktet 
under solflacksmaximum. Den har gbngen 
har vi gladjen att presentera en intressant 
rapport fran Olle om vad som hant under 
hosten.

Har foljer en rapport over de senaste mbnader- 
nas handelser pb 50 MHz. Bandet har varit oppet 
mellan England och Kanada/USA varje dag sedan 
oktober, fram till den 7.1.1981. Jag har sjalv haft 50 
MHz-oppningar under 25 dagar. Men inte alls sb 
bra till USA som forra bret. Men en del intressanta 
oppningar har det varit. Jag har nu kort alia konti- 
nenter utom Australien, Crossband 50/28.

G-VK 50 MHz. Den 27 november kordes forsta 
50/28 X-QSO mellan Australien och Europa. 
G4BPY, G3COJ och G5KW korde VK6OX!

Europa-Hongkong/Japan 50 MHz. Den 13 opp- 
nade bandet till Hongkong och VS6BE kordes. Den 
14 anda battre oppning till VS6BE. I samband med 
denna F2-oppning till VS6 horde jag for forsta gbn- 
gen Japan pb 50 MHz. 13 dec. kl 0900 —0910Z 
hordes JA4MBM. Tyvarr lyssnade han inte pb 10 
m vid den tidpunkten, sb inget QSO. 14 december 
0952 — 0954Z horde jag JH4JPO. Signalerna frbn 
Japan var svaga men sb tog dom ocksb vagen over 
Hongkong! JA4MBM hade namligen sin ant mot 
VS6, sb det mbste ha varit forward scatter JA — 
VS6 och sedan F2 mellan VS6 —SM! (How about 
sidolober?, AGM:s komm.)

G—VE 70 MHz. For forsta gbngen har 70 MHz 
signaler korsat Atlanten. Det skedde den 17 nov. 
1627Z. Dei kordes forsta Crossband-QSO 70 
MHz —50 MHz mellan G4BPY och VE1ASJ.

MS-QSO 70 MHz/28 MHz. Den 13 dec. korde 
jag ett MS-QSO med G4BPY. Han pb 70 MHz, jag 
28885. Forsta Ms-QSO G-SM 70/28. Aven SSB 
gick fb bbda hbll. Horde ett par G-stns till.

A-QSO 70 MHz/28 MHz. Den 19 dec. var det 
stark aurora. Jag korde db 70/28 MHz med 
G4BPY, GI3RXV och GM3W0J, aven SSB gick 
fb. Detta ar forsta A-QSO 70/28 med G, Gl, GM. 
Mbnga stns hordes via aurora pb 70 M Hz.

Prognos. Betraffande kommande oppningar sb 
tror jag att 50 MHz kommer att oppna igen till hos- 
ten: oktober—november 1981 via F2, men troligen 
kortvarigt.

73 de Olle, SM6PU
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04
04
11

0600
1500
0600 
0600 
1600 
0600
1200 
0700
1500
1500

12 
11 
12 
12 
12
18 19 
25 26

KALENDER
Datum Tid i UTC Test
MARS
14 1100 1700 DARC "Corona” 28 MHz RTTY
21- 23 0200 0200 BARTG Spring RTTY
28 29 0000 24(M) CQWPXSSB
28- 29 1800 0200 North Et South American
29 1200 2400 Flash RTTY del 1B2
APRIL

GARTG WWSSTVdel 1 
SPDXCW
Common Market CW 
Common Market Phone 
SSA UA CW pass 1 
SSAUACWpass2 
SSAUACWpass3 
DAFG Kurz RTTY 
SPDXSSB 
HELVETIA CW/Phone

MAJ
09 10? CQMCW/SSB
24 SSA Portabel V3r
30 31 0000 2400 CQWPXCW

Regler for BARTG RTTY- och North B South American 
Flash RTTY-testerna finns i SARTG NEWS nr37.

Snart dags for Arets UA-test! Intresset for 
denna anrika SSA-test med vandringspokal 
och silverbagare i miniatyr har de senaste 
3ren sjunkit katastrofalt, och fortsatter det sA 
kommer testen att sjalvdo. Varfor ar inte UA- 
testen spannande langre? DAIigt deltagande, 
sager du. Men varfor ar deltagarantalet litet? 
Jo, for att just du saknas! Tester av denna 
typ behover ett visst tempo for att vara in
tressanta, sA darfor ar var och ens aktivitet 
betydelsefull!

Storfrasarna kanske tycker att nationella 
tester bara ar ovasentligt trams, men med 
god konkurrens ar en nationell test en val sA 
god mAttstock pA din "operating skill" som 
de stora testerna. Har behovs inga KW-slut- 
steg och stackade 6-elementare for att place- 
ra sig. Det racker med 75 W och en dipole, 
nAgot som var och en kan skaka fram. Om 
du tycker testen ar trAkig och otidsenlig, eller 
dAlig pA nAgot annat satt, sA skriv det i dina 
loggkommentarer, men delta andA!

Alla forslag till forbattringar av testen ar 
valkomna. Skulle en forsamlingstest eller nci
got i stil med den ursprungliga mAnadstesten 
d v s forst till XX QSO oka intresset? Med ge- 
mensamma anstrangningar skall vi val kunna 
forhindra att ytterligare en SSA-test gAr i 
graven p g a inaktivitet.

Ravar och noviser, val mott i UA- 
testen!

I forra numret av QTC namndes att for- 
handlingar om ny testledare pAgAr. Under- 
tecknad kommer fortsattningsvis att fungera 
bAde som testledare och spaltredaktor. Ar- 
betsuppgifterna motiverar i mitt tycke inte en 
uppslittring av sysslan pci tvA personer. Nar 
det ar dags for SSA att arrangera SAC igen, 
kommer jag att skrika till pA hjalp. NAgon av 
de stora klubbarna SRA, GSA, VRK eller lik- 
nande kanske kunde vara behjaIplig vid detta 
tillfalle, dA loggantalet brukar bli val stort for 
en person att hdlla reda pA.

I samband med detta vill jag passa pA att 
tacka Peter SM0GMZ for gjorda insatser un
der 1980, och onska lycka till i studierna och 
de fortsatta aktiviteterna pA amatorbanden. 

Goran SM6EWB

Vem var SM6UA?
For vAra yngre medlemmar kan det kanske 

vara av intresse att veta vem SM6UA var.
Johan Fredrik Karlsson, SM6UA, varapo- 

tekare, forst pA Orust i 20 Ar. Sedan inne- 
hade han apoteket Korpen vid Redbergsplat- 
sen i Goteborg till sin pension 1935. Pci Kor
pen holl han oppet hus for aldre och framfor- 
allt unga amatdrer. Han fick licens redan in- 
nan distriktssiffran infordes 1928, med sig- 
nalen SMUA. Over hela varlden var han kand 
som "Old John" och ansAgs pA sin tid vara 
varldens aldste amatdr. Han blev fore- 
ningens hedersmedlem nr 3 Ar 1932. Aren 
1935 — 38 var han foreningens ordforande, 
den andre i ordningen sedan starten 1925. 
SM6UA avled Ar 1940.

Infor -UA:s 70-Arsdag den 17 april 1937 
gjordes en riksomfattande insamling pA for- 
slag av SM6UJ. For medlen inkoptes en 
silverpjas som -UA skankte som ett standigt 
vandrande pris. -UA skrev 1937:

"Jag vill gerna hoppas, att det nya mag- 
nifika vandringspriset skall sporra nya gene- 
rationer till framgAngsrik forkovran i vAr for- 
namliga hobby och ofta byta innehavare."

Nog galler val den forhoppningen aven 
1981! Hedra "Old Johns" minne och kor UA- 
testen I

SSA UA TEST 1981
Traditionsenligt inbjudes alia svenska li- 

censierade amatdrer att delta i Arets UA-test. 
Vinnaren fAr i vanlig ordning sin signal ingra
verad pA den vackra pokal som en gAng 
skanktes av SM6UA, over hela varlden kand 
som Old John. Pokalen ar ett standigt vand- 
ringspris i denna Arligen Aterkommande tav- 
ling.

Tid:
Pass 1 11 april 1600-1800 UTC
Pass2 12 april 0600 - 0800 UTC.
Pass 3 12 april 1200-1400 UTC.

Frekvenser: Endast CW 3525 — 3575 kHz 
och 7010-7040 kHz.

Anrop: TEST SM de SM5XXX. (Exem- 
pel).

Testmeddelande: RST -Flopnummer frAn 
001+valfri femstallig bokstavsgrupp som 
andras for varje QSO. Ex. 599001 TESTA.

Poangberakning: Varje station fAr kon 
taktas en gAng per band i varje pass. God 
kant sant och mottaget meddelande ger var 
dera en poang, d v s max 2 poang per QSO 
Deltagare som haft QSO med station som ej 
sant in logg gottskrivs 1 poang, forutsatt att 
denna signal forekommer i minst 5 andra log- 
gar.

Loggar: med sedvanliga uppgifter skall va
ra poststamplade senast 25 april 1981 och 
sandes till Goran Granberg, SM6EWB, 
Qvidingsgatan 8 A, 416 51 GOTEBORG. 
De som skriver rent sina loggar for hand om- 
bedes TEXTA med stora bokstaver.

Testen ingAr i SSA KortvAgsmaster 
skap.

SM6EWB

1

"Old John", SM6UA, vid sin station nAgon gAng fore 1928.

V

KALENDER 
REGLER 
RESULTAT

SSA TESTLEDARE OCH 
SPALTREDAKTOR
Goran Granberg, SM6EWB 
Qvidingsgatan 8 A
416 51 GOTEBORG
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CQ WPX CONTEST 1981
Tid: SSB 28 mars 0000 - 29 mars 2400 

UTC.
CW30maj 0000 - 31 maj 2400 UTC.
Endast 30 av de 48 timmarna fSr anvandas 

av Single Operator-stationer. De 18 vilotim- 
marna f3r delas upp i hogst 5 perioder under 
valfri del av testen. Viloperioderna behover 
inte vara lika Icinga, men mSste tillsammans 
vara minst 18 timmar och tydligt utmarkas i 
loggen. Multi Operator-stationer fSr anvanda 
alia 48 timmarna.

Band: 3.5 — 28 MHz. Endast 2xSSB resp 
2xCW.

Klasser: 1. Single Operator/All Band. 2. 
Single Operator/Single Band. 3. Multi Ope
rator/All Band, a, Single Transmitter, b, 
Multi Transmitter.

QRPP: For deltagare med en output under
5 W finns en speciell sektion med separata 
diplom. Ange noga i loggen QRPP. Detta 
galler alia klasserna.

Testmeddelande: RS + lopnummer frSn 
001. Om antalet QSO overstiger 1000, fort- 
satt med 4-stalliga nummer. Ex: 591234. 
Multi TX-stationer skall anvanda separata 
nummerserier for varje band.

Poang: QSO mellan stationer i olika konti- 
nenter ger 3 poang pci 14, 21 och 28 M Hz och
6 poang pci 3.5 och 7 MHz. QSO mellan sta
tioner i samma kontinent men ej i samma 
land ger 1 poang pci 14, 21,28 MHz och 2 po
ang pa 3.5 och 7 MHz. QSO mellan stationer 
i samma land ar tillStna endast for att oka 
multipliers och ger sSledes inga QSO- 
poang.

Multiplier: Multiplies utgores av antalet 
korda prefix enligt WPX-reglerna. Ett prefix 
bestir av de tvS eller tre forsta bokstavs/sif- 
ferkombinationerna av en amatdrs anrops- 
signal i t ex N2, K2, W2, WB2, 4X4, 4Z4. De 
ovan uppraknade raknas alia som olika. Ex. 
SM0XXX/OZ/P raknas som OZ0, 
VS6AA/9 som VS9 och HA5AM/ZA som 
ZA5. Varje prefix raknas endast en g3ng un
der testen, oavsett band.

Slutpoang: Summa QSO-poang ganger 
antalet korda prefix. Vid All Band adderas 
QSO-poangen fr3n samtliga band. En station 
fcir kontaktas endast en gcing per band.

Loggar: Officiella loggblad kan erhcillas 
frSn CQ (adress nedan) genom att bifoga till- 
rackligt antal IRC och ett stort sjalvadresser- 
at A4-kuvert. Anvand separata blad for varje 
band. Tider i UTC = GMT. Viloperioder mar
kers tydligt. Ange call, namn och adress 
pA varje loggblad. Prefix infores endast fors- 
ta gcingen det kontaktats. Bifoga ett sam- 
manrakningsblad, dar de nedraknade poang- 
summorna frcin varje blad, liksom multipliers, 
ar uppforda. Om du underlciter att rakna ut 
poangen, kommer loggen att raknas som 
checklogg. Bifoga aven en forsakran om att 
reglerna efterfoljts.

OBS! Den som overtrader sitt lands be- 
stammelser, bryter mot testreglerna, upptra- 
der orportsligt eller forsoker tillgodorakna sig 
dubblett-QSO overstigande 3% av totala an
talet QSO, kommer att diskvalificeras.

Diplom: Till segraren i varje klass och land. 
For att komma i frSga for diplom mSste en 
Single Op-station delta minst 12 timmar och 
en Multi Op-station minst 24 timmar.

Deadline: Loggarna for SSB-delen skall 
vara poststamplade senast 10 maj och CW- 
loggarna senast 10 juli och sandes till: CQ 
Magazine, WPX Contest, 76 N. Broad
way, HICKSVILLE NY 11801, USA.

Markera SSB resp CW p3 kuvertet.

Du glommer val inte 
SSA:s UA-test i Sr! Fint 
forstapris. Regler i detta 
nummer.

SPDX CONTEST 1981
Tider:

CW 4 april 1500-5 april 2400 UTC. SSB 
18 april 1500—19 april 2400 UTC.

Band: 3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
Klasser: Single Operator All Bands, Sing

le Operator Single Band, Multi Operator 
Single Transmitter, SWLs. Klubbstationer 
kan endast delta i Multi/Single-klassen.

Testmeddelande: RS, (T) + lopnummer 
fr3n 001. Polska stationer sander RS (T) + 
forkortningen av sin provins.

De polska provinserna ar:
SP1: KO SL SZ, SP2: BY EL GD TO WL, 

SP3: GO KL KN LE PI PO ZG, SP4: BK LO 
OL SU, SP5: Cl OS PL SE WA, SP6: JG LG 
OP WB WR, SP7: KI LD PT RA SI SK TG, 
SP8: BP CH KS LU PR RZ ZA, SP9: BB CZ 
KAKRNSTA. Totalt 49 st.

Poang: Varje korrekt QSO med en polsk 
station ger 3 poang p3 varje band.

Multiplier: Varje provins ger en multiplier, 
men endast en (1) gSng oberoende av 
band. Max antal blir alltsS 49.

Slutpoang: Summa QSO-poang multipli- 
ceras med antalet provinser.

Loggar: Separata loggar och sammandrag 
for CW- och SSB-testen. Markera noggrant 
eventuella dublett-QSO. Loggar med sed- 
vanliga uppgifter, sammandrag med forsak- 
ran om att reglerna for testen och din licens- 
klass har foljts, samt en "multiplier check 
list" skall vara poststamplade senast 30 da- 
gar efter resp test och sandes till: SPDX 
Contest Committee, Box 320, 00—950 
WARSZAWA, Polen.

Diplom: till de basta i varje klass i varje 
land.

POLSKA AWARD
Kor du flitigt i SPDX-testen har du chan

sen erdvra detta vackra diplom belt gratis! 
Normalt kostardet 10 IRC:s men uppfyller du 
fordringarna enbart genom deltagande i ett 
3rs SPDX Contest fcir du det utan kostnad 
via byr^n. Diplomet finns i tre klasser: Klass 3 
— QSO med 20 polska provinser, Klass 2 — 
QSO med 35 provinser och Klass 1 — QSO 
med samtliga 49 polska provinser. Inga QSL 
behovs for QSO korda i testen, men du m§s- 
te sanda med en sarskild ansokan om diplo
met tillsammans med testloggen till: SPDX 
Contest Committee, Box 320, 00-950
WARSZAWA, Polen.

GARTG WW SSTV CONTEST 1981
German Amateur Radio Teleprinter Group 

inbjuder till sin andra slowscan-TV-test i 2 
delar.

Tid: Del 1 4april 0600 - 5april 0600 UTC. 
Del 2 10 okt 0600-11 okt 0600 UTC. 
Band: 3.5-7-14-21-28 MHz.
Testmeddelande: a) anropssignal b) rst c) 

lopnummer frSn 001 d) GARTG:medlemmar 
sander sitt medlemsnummer (femstallig sif- 
fergrupp). QSO med GARTG-medlemmar 
ger 50 bonuspoang. Testmeddelandet mAste 
sandas i sin helhet i SSTV-mode.

Poang: TvSvags SSTV-QSO 3.5—7—14 
MHz: 1 poang, 21 MHz: 2 poang, 28 MHz: 5 
poang.

Varje station kan endast koras en gSng per 
band.

Multipliers: Varje WAE- och DXCC-land 
och JA, PY, W/K, VE, VO och VK-distrikt 
ger 1 multiplier per band.

Slutsumma: QSO-poang x korda lander 
enl ovan x korda kontinenter (max 6) plus 
bonuspoang.

Loggar med sedvanliga uppgifter skall va
ra Wolfgang Puenjer, DL8VX, P O Box 
901130, D-2000 Hamburg 90, Vasttyskland 
tillhanda senast den 6 juni for del 1 och se
nast den 12 december for del 2.

Common Market DX Contest 1981
Tider:
CW 11 april 0600 - 2400 UTC.
SSB 12 april 0600 - 2400 UTC.
Band: 3.5-7-14-21 -28 MHz.
Anrop: CQ CM p3 CW, CQ Common Mar

ket p3 SSB.
Klasser: 1. Single Operator All Bands. 2. 

Single Operator Low Bands (3.587 MHz). 3. 
Single Operator High Bands (14.21 & 28 
MHz). 4. Multi Operator Single TX All 
Bands. (Klubbstationer deltar i klass 4.)

Testmeddelande: RS (T) 4-lopnummer 
frSnOOI.

Poang:
QSO med ett EG-land: 5 poang.
QSO med dvriga Europa: 2 poang.
QSO med utom-Europa: 1 poang.
QSO med ON4UB ger 25 poang.
Multipliers: Varje callarea i de 10 med- 

lemslanderna i EG. Dessa ar: Belgien ON4-5- 
6-7-8, Vasttyskland DA till DL1-2-3-4-5-6 7- 
8-9-0, Italien I till IT1-2-3 4-5-6-7-8-9-0, Dan
mark OZ1-2-3-4-5-6-7-8-9-0, Storbritannien 
G till GW 2-3-4-5 6-8, Luxemburg LX1-2-9-0, 
Frankrika F2-3-4-5-6-8-9-0, Irland EI1-2-3-4- 
5-6-7-8-9 0, Nederlanderna PA till PI1-2-3-4- 
5-6-9-0 och Grekland SV1-2-3-4-5-6-7-8-9 0. 
Max 81 per band. ON4UB ar en egen multi
plier pci varje band.

Slupoang: Summa QSO-poang ganger to
tala antalet multipliers.

Loggar: Separata loggar for varje band 
med sedvanliga uppgifter. Sammanraknings- 
bladet skall innehSlla beraknad slutpoang, 
samt en forsakran att alia regler for testen 
och din licensklass har foljts. Dubblett-QSOn 
skall anges noggrant. Mer an 3% ej strukna 
dubblett-QSO medfor diskvalificering. Log
garna skall vara poststamplade senast den 31 
maj och sandes till: Common Market Con
test Committee, Le Bon Michel, ON4GO, 
P.O. Box 537, B 1000 BRUSSELS, Belgien.

Diplom: till den baste i varje klass och mo
de i varje land.

Trof6: till baste Single Operator i varje mo
de inom och utom EG.

SWLs: 5 poang for varje komplett loggat 
QSO mellan en EG-station och en icke till EG 
ansluten station. Diplom till baste SWL i var
je mode och land.

DAFG Kurz RTTY CONTEST 1981
Dessa regler galler endast kortvSg. Mot- 

svarande test finns aven p3 VHF. Fullstandi- 
ga regler och loggblad kan f£s frSn SM5EIT, 
Erik Nilsson, Lundvagen 3, 152 00 STRANG- 
NAS.

Tider:
Del 1: 21 febr 1300-1800 GMT
Del 2: 12 april 0700-1200 GMT
Del 3: 13 juni 1200-1700 GMT
Del 4: 30 aug 0700-1200 GMT
Del 5: 17 okt 1300-1800 GMT.

Frekvenser: 3.5 och 7 MHz.
Anrop: CQ DAFG CONTEST. Efter svar 

och QSO p3 den frekvensen m3ste du lamna 
den till den som svarat dig.

Meddelande: RST + lopnummer frcin 001, 
namn och QTH.

Poang: Varje helt QSO ger 1 poang. Klas
ser: A — over 200 watts input. B — mindre 
an 200 watts input.

Slutpoang: Summan av QSO-poang. Var
je deltest raknas for sig. Dessutom koras en 
"Jahressieger".

Loggar: inne senast 3 veckor efter varje 
del Adress: Wolfgang Puenjer, P O Box 90 
11 30, D-2100 HAMBURG 90, Vasttyskland.

Sverige infor sommartid 
sondagen den 29 mars kl 
0200. Alla tider i testka- 
lendern ar i UTC/GMT.
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Mi

19.550
16.128

13.746
9.333
8.883
8.614
7.128
6.958
6.603
6.240
6.048
6.006

4.512
4.472
4.266
3.570
3.250
3.038
2.867
2.400
2.240
1.872
1.836
1.800

FONI SINGLE OP KLASS A
1 SM5FUG/5 C4 85 230
2 SM0AUQD/5m D4 64 254
3 SM0DJZ/0m B12

B19
B20 58 237

4 SM4AZD/4m T10 51 183
5 SM5FEX/3m Z1 47 189
6 SM7HEZ G5 73 118
7 SM5CSS C1 72 99
8 SM5IM0 D7 71 98
9 SM3VE X2 71 93

10 SM4DHF/4p T9 48 130
11 SM6EFW P6 63 96
12 SM7HSP K1 66 91
13 SM6BZE/6p P13 

R2,15 47 96
14 SM4GVR/4p T4 43 104
15 SM7DEW G3 54 79
16 SM0BDS B7 51 70
17 SM3SX X7 50 65
18 SM4BTF S14 49 62
19 SM4GTB W5 47 61
20 SM3CJA Y1 40 60
21 SM6AAB/6 013 40 58
22 SM5BDV/5 E13 36 52
23 SM7DNG F2 36 51
24 SM7AAQ H1 36 50
25 SM5TA/5p E1 26 64
26 SM5DAC C5 34 41
27 SM4AWG T2 29 40
28 SM4GOH/4m T7 14 69
29 SM3KHN X3 26 34
30 SM7BAU M10 21 29
31 SM1BVQ 11 20 26
32 SM1CXE 11 18 26
33 SM6HNZ P3 14 24

C4 74
D4 49

A1 69
B1 67

5 56
D7 63
X2 61

B15 46
11 62

03 61
P9 58
B1 58
B7 56
B16 56
X3 52
E13 51
C5 52
011

11 
BD9 
X7 s 
M10
K5 27 
X3 27 
K1 18 
E1 18

SM— RESULTATEN 
SINGLE OPERATOR
SM3EVR A 1.493.096 1581 104
SM5AOE A 1.326.304 1510 115
SM0DJZ A 618.624 805 97
SM5CMP A 420.604 621 97
SM0BYD A 326.151 619 60
SM5CLE A 252.144 414 77
SM2CDF A 98.748 165 34
SM0CGO A 84.460 261 52
SM6CPO A 39.072 155 39
SM5AKT A 31.700 120 42
SM5BDV A 27.250 104 46
SM5RE A 23.168 162 25
SM3DNI A 21.300 83 41
SM6DUA A 20.868 200 31
SM0EEJ A 16.416 69 41
SM2VY A 4.896 36 21
SM6HCJ A 3.479 34 49
SM0AJU 28 207.594 730 30
SM6CYZ 28 122.325 439 30
SM0BDS 28 103.240 455 25
SM6INC 28 52.114 290 22
SK0CT 28 45.816 233 22
(Opr. SM0AHQ)
SM5IM0 28 17.212 119 16
SM5DYC 28 7.227 94 11
SM7AI0 28 5.720 126 12
SM0BWM 28 3.638 107 13
SM5CSS 28 1.666 24 13
SM5BDA 28 1.349 27 9
SM6BBX 28 99 33 3
SM5GMG 21 526.229 1660 35
SM4CNN 21 280.941 1049 30
SM0KV/0 21 174.930 717 30
SM1BVQ 21 19.765 160 16
SM6AOQ 21 15.714 149 17
SM7CGK 21 6.407 65 14
SM6DJI/1 21 90 6 4

1+) 14.060
156 7.644
87 6.003
82 5.494

98 5.488
80 5.040
80 4.880

102 4.692
75 4.650
71 4 331
71 4.118
69 4.002
67 3.752
66 3.696
66 3.432
61 3.111
56 2.912
53 2.544
49 2.107
55 2.090
44 1.760
39 1.131
28 756
27 729
18 324
16 288

CW SINGLE OPERATOR KLASS
1 SM5HEV/5P
2 SM0AQD/5
3 SM0CCE
4 SM0CXM
5 SM6BZE P12, R2
6 SM5IM0
7 SM3VE
8 SM5CCT/0p
9 SM1BVQ

10 SM6AWA
11 SM6EPA
12 SM0TW
13 SM0BDS
14 SM0CGO
15 SM3KHN
16 SM5BDV/5
17 SM5DAC
18 SM6HCJ
19 SM1CXE
20 SM2DIR
21 SM3SX
22 SM7BAU
23 SM7ITN
24 SM3DXV
25 SM7HSP
26 SM5TA/5p

272 
267
261
187
157
195 
200
112
72
58
63
39
59
63
55
27
71
84
75

36
22
20
21
21
10

9 
86
81
75
43
37
29

5

RESULTAT AV SCA SO MM ARTEST 1980

Siffrorna anger fr. v.: Placering, Call, 
Kommun, Antal Multipliers, QSO-poang 
samt Totalpoang.

Kontakter i SCA-testen med foljande stati- 
ner kan for ansokan av SCA-diplomet anses 
som konfirmerande. Ange i SCA Record- 
Book att det ar test-QSO.

FONI MULTI OPERATOR
1 SK6AW/6m P10 67 204 13.668
2 SM4BX T11 96 138 13.248
3 SK0FC/7 K2 74 97 7.178
4 SK6CM/6p P9 44 110 4.840
5 SK7GG/7p L6 42 98 4.116

SM3HEH Y4 
SM5AQB D4 
SK5AJ E6 
SM4ARQU1 
SM6ID N1

CHECKLOGGAR 
SM6AYM N5 
SM6EYK 04 
SM6CCR O10 
SM6CYP/6O10

SM6INC P8 
SM0DSF/7G4 
SM7ASN L4 
SK7DDM3 
SM5BMB B16

CWSINGLE OPERATOR KLASS B

1 SM7ACN M11 50 59 2.950

CW SINGLE OPERATOR KLASS C
SM4KWO/4 S10 49 61 2.891
SM3LGO Y2 21 27 609
SM5KQS/5 D4 10 22 220
SM6JCX 012 5 5 25

CW MULTI OPERATOR
SK4BX T11 75 100 7.500

SM0DSF B5 
SM5AFE Cu 
SM5AQB D4 
SK5AJ E6 
SM5CNQ/5E9 
SM4ARQU1

CHECKLOGGAR
SM5BMB B16 
SM5BXR/5U? 
SM5APS U11 
SM5JBM U11

SM6ID N1 
SM6AYM N5 
SM6CCR 010 
SM6INC P8 
SM6GHY P10 
SM7DEW G3

DARC "CORONA" 28 MHz RTTY CON 
TEST 1981

Tider:
1. 14 mars 1100-1700 GMT
2. 10 maj 1100-1700 GMT
3.26 sept 1100-1700 GMT
4. 8 nov 1100-1700 GMT.

Meddelande: RST 4- QSO-nr och namn.
Poang: Varje komplett 2-vags QSO ger 1 

poang.
Multiplier: WAE och DXCC-listan galler, 

samt varje distrikt i W, VE och VK.
Slutpoang: QSO-poang ganger antalet 

multiplier. OBS andring jmf med tidigare.
Klasser: Single eller multi och SWL.
Loggar: framme senast 30 dagar efter var

je test. Adress: Klaus K Zielski, DF7FB, P 0 
Box 1147, D-6455 ERLENSEE, Vasttyskland. 

Varje test raknasforsig. SM5EIT tillhanda- 
hciller loggblad.

SM5EIT

RESULTAT CQWW 1979 CW
TOP SCORES - WORLD
SINGLE OP -ALL BANDS
EA8AK 4.005.050 UA1DZ 2.614.568
9Y4VT 3.769.259 OZ1LO 2.523.528
UF6DZ 3.440.172 K1VTM 2.379.465
OK2RZ 2.916.045 W1ZM 2.368.968
K1AR 2.635.224 UV9AX 2.368.546
28 MHz 21 MHz
LU8DQ 1.033.399 VP2MEE 623.118
FROMM 978.012 VE3BMV 574.056
KV4FZ 653.072 SM5GMG 526.229
DK3GI 592.848 I4IND 502.448
KH6XX 586.236 W1RM 450.120
C5AT 495.558 VE7DXC 448.572
14 MHz 7 MHz
YU3ZV 598 506 YU2CDS 361.680
KX6PI 441.780 I2XXG 279.648
K8ZH 440.496 YU1EXY 223.652
N4PN 433.576 W5UN 202.176
KOKX 423.025 K7UR 142.740
UH8EAA 411.120 GW3NYY 139.040

3.5 MHz QRP
EA20P 114.075 G4BUE 481.347
DJ2BW 110.618 UB5CI 402.753
UA9CM 91.712 YT3L 374.661
YU5FAA 86.184 0K1DKW 304.194
H31LR 79.356 SM5CCT 256.365
LZ2PP 73.233 WA4LOF 188.055
MULTI OP - SINGLE TX MULTI OP - MULTI TX
NP4A 7.982.576 PJ2CC 20.045.952
R6F 7.966.368 9Y4W 16.835.172
UK9AAN 6.357.533 N2AA 8.542.056
HH2MC 5.426.104 SK2KW 7.101.325
VP2SX 4.859.777 DL0PG 6.846.726
EA9EU 4.200.839 K8LX 6.568.430

MULTI OP-SINGLETX

SM6JY 14 27.170 266 15 40
SM5CBM 14 19.825 160 20 41
SM5CTJ 14 17.056 187 15 37
SM5UQ 14 15.028 186 15 37
SM6BXV 7 2.542 28 12 19
SM6DJI 3.5 1.482 61 5 21

SM6AEK 1.224.108 1548 99 234
SL2ZZU 1.020.928 1675 81 175
SK7CE 293.820 639 68 168
SK7GC 149.700 528 47 103
MULTI OP — MULTI TX
SK2KW 7.101.325 6416 146 381
SK5AJ 6.019.072 5528 143 369
QRP
SM5CCT A 256.365 549 68 175

SM7CZC A 3.080 36 18 26
SM3BP A 1.537 29 11 18
SM5KAS 21 35.955 359 14 33
SM7BNG 21 2.784 60 8 21

CHECK LOGS
SM2COR, SM2JFO, SM4ASI, SM4AZD,

SM5AFE, SM5EVQ, SM6AVD, SM6AYM, 
SM6BZE, SM6JNW, SM7QY, SM7TV.
OPERAT0RER - MULTI OP SINGLE TX

SM6AEK: SM6AEK, SM6AFH, SM6EOC,
SM6JHO, SM7IUN. SK7CE: SM7RN, SM7BGK,
SM7DXX, 
SM7KOO,
SM7KAQ,
SM2CLY,

SM7EQL, 
SM7FUE. 
SM7IDE. 

SM2GET,

SM7ITN, 
SK7GC:

SL2ZZU: 
SM2EFN,

SM7IPB, 
SM7KHC, 
SM2CEW, 
SM2EUO,

SM2GXN.
MULTI OP - MULTI TX

SK2KW: 
SM2DLZ, 
SM2EKM, 
SM2JFT,

SM2ALH,
SM2DGQ, 
SM2HAK, 

SM2KWQ,

SM2CPF,
SM2DQS, 
SM2HRW,
SM2HZQ,

SM2DMU,
SM2EPR,
SM2HTF, 

SM0DGU,
SM0GNU. SK5AJ: SM5AD, SM4BNZ, SM5CAK,
SM5CBN, SM5CNQ, SM6CST, SM6CTQ, 
SM7EXE, SM4GLC, SM0JHF, SM5VB.

Beklagar det sena publicerandet av dessa 
resultat.

RESULTAT HELVETIA CONTEST 1980
1. SM4CGM 2223 9. SM5FTH 612
2. SM5BBC 2040 10. SM5AAY 192
3. SM6ZN 1881 11. SM6JNW 75
4. SM7VY 1311
5. SM7HPV 1170 CHECKLOGGAR:
6. SM0CGO 1080 SM6CED
6. SM0ATN 1080 SM0BDS
8. SM5BDV 1020

SM4CGM tick diplom for sin insats.

RESULTAT SARTG WW RTTY CONTEST 
1980
SINGLE OPERATOR

1. I3FUE 350.900
2. I7FKO 278.760
3. SM6ASD 215.670
4. W3FV 215.040
5. G3HJC 195.500
9. SJ9WL 148.400

19. SL5AR 80.535
21. SM5FUG 74.115
22. SK6DK 71.280
26. SM6AEN 59.220
56. SM0IIB 8.190
58. SM5AAY 6.290
69. SM6HCX 1.140
MULTI OPERATOR

1. I5MYL 324.360
2. 0E9ERI 224.720
3. G3UUP 210.540
4. OK3KFF 137.550
5. OH2ZY 128.040

10. SK6AW 49.245.

RESULTAT GARTG SSTV CONTEST 1980 
Del 1 och 2
1. SM5EEP 7604 + 56580 = 64184
2. OH2ZA 9828 + 13920 = 23748
3. LZ1MH 11858+ 11210 = 23068
4. HA6VK 4500 + 7125= 11625
5. OH2KM 3440 + 7395 = 10835

Totalt 28 insanda loggar, och SM5EEP 
vann som synes suverant. Ett stort grattis.

co
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SSA DIPLOMMANAGER SM5DQC
DIPLOMNYTT SM6DEC

■ QSL INFORMATION SM5CAK

■ QSL Route SM6HTC
■ Radio prognos SM5GA

Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

DX SPALTEN
med Diplomnytt

A35PH Tonga ar en ny operator, hans 
namn ar Pilimilose. QSL skall skickas till c/o 
Telephone and Telegraph Dept., Pangai, 
HA, Apai, Kingdom of Tonga.

A35PF Tonga Paul Fish K9LSA ar tillbaka i 
pacific igen. Han kommer mest att vara QRV 
frAn Tonga men blir aven QRV frAn 5W1DB 
och ZK2PF. Alla QSL skall skickas via K9KB.

BV2B Taiwan ar QRV varje onsdag 13 — 
14z pA 20M CW. Omkring kl 14z brukar han 
QSY till 14225 tillsammans med WA7ZTL 
som brukar hjalpa till med QSO. Darefter 
brukar Tim ha sked med W7PH0.

CE0AE Ester Island. Fader Dave ar till
baka pA on, men han har stora problem med 
antennuppsattning W4GSM Terry meddelar 
att han skall forsoka hjalpa Dave, och han 
kommer att besoka on under 1981. Formodli- 
gen kan vi rakna med att Terry samtidigt 
kommer att aktivera CE0AE. MAnga kom
mer nog ihAg Terry som senast var QRV som 
FG0DYM/FS7, FP8CQoch PJ5MO.

CE0Z Juan Fernandez. Ett nytt forsok till 
aktivitet planeras av 3 stycken CE-operatdrer 
6 dagar i april. Flera ganger tidigare har expe- 
ditioner till Juan Fernandez blivit uppskjutna 
beroende pA transportproblem, sA aven den- 
na operationen kan rinna ut i sanden.

HC8 Galapagos Island Rich HC5EE har 
varit QRV igen. Han onskar QSL till HC1MM 
Box 289, Quito.

HB0 Frank DJ9ZB meddelar att det blev 
3100 QSO vid hans operation med callet 
HB0BOE.

HR Honduras Ron WB5SNA/HR1 ar nu 
QRV med sin nya FT707. QSL skall skickas 
till Box 726, Tegucigalpa.

OX Gronland Denna informationen kom
mer frcin "Figge'som med sin nya 80M anten 
fcitt QSO med Anny. "Figge" pAstod att det 
var mcinga stationer som ropade, och han 
kom igenom forst sA den nya antennen mAs- 
te jag beratta om i DX-spalten. NA hursom 
heist sA ar callet OX3ZM, och Anny ar ofta 
runt 3775 SSB tidigt pA morgonen.

PY0 Fernando De Noronha Har varit 
QRV av 2 st. PY-operatdrer. QSL skall skic
kas till foljande adresser: PY0ZZ Fred Souto 
Maior, Box 557, Recife-PE-50000, Brasil.

PY0CW Andre Sampaio, Box 601, Recife- 
PE-50000, Brasil.

Velau Ar ett nytt land fr. o. m. 1 jan 1981. 
Just nu vet ingen om det kommer att bli nA- 
gon andring i DXCC status.

VK9N Norfolk Island Jim Smith ex. 
P29JS har flyttat till Norfolk Island, han ar 
numera QRV med callet VK9NS. Adressen ar 
J.B. Smith, Box 103, Norfolk Island Austra
lia 2899.

Fortfarande har inte Jim gett upp hoppet 
om aktivitet frAn Heard Island, enligt uppgift 
har han nu skaffat en 12 ton bAt som skulle 
kunna klara transporten.

VU7 Laccadive Island VU2CK meddelar 
att han planerar en operation till Laccadive 
Island Februari eller mars.

Yl Iraq Saad som ar en ny operator vid 
YI1BGD meddelar att radiostationen blivit 
flyttad och pa deras nya QTH har annu inte 
nAgon beam kommit upp. Utrustningen ar 

fortfarande Atlas 210X och en Drake.
ZA Albania Frank DL7FT kommer i mitten 

av april att forsoka fcb licens i Albanien. Han 
planerar att bli QRV pA 10, 15 och 20M 
CW/SSB.

ZD9 Tristan Da Cunha Hal ZD7HH har en 
langre tid planerat en tripp till ZD9. Inga tider 
och frekvenser har namnts, men formodligen 
ar det aktuellt i borjan av april.

ZF Grand Caymans Al WB3GPR/1 
rapporterar att han korde 300 QSO med cal
let ZF2DZ. QSL skall skickas till Jackson Dr., 
Danbury, CT. 06810.

3B9 Rodriguez Island Moosa 3B8AE ar 
nu tillbaka pA Rodriguez. Hans nya TS120 
kommer snart i luften lovar han.

3X Guinea EL2AC planerar att bli QRV 
frcin 3X.

3X Guinea VK4NIC/3X ar fortfarande ak- 
tiv. ARRL har dock inte mottagit dokumen- 
tationer.

5A Libya Arthur G3JKI/5A meddelar att 
han ej varit QRV 2-vags CW QSO.

60 Somalia 6O0DX korde over 14000 
QSO.

7Q7 Malawi Bob Black WA4SKE kommer 
att forsoka bli aktiv frAn 7Q7RM QTH i

manadsskiftet februari/mars och darefter 
ZE1BP och ZS5UU.

9N1 Nepal Fader Moran meddelar att hans 
slutsteg L4B ar trasigt, sA han kommer att 
vara sparsamt i luften.

Prefix IA0KM ar ett special prefix i Rom. 
QSL skall skickas till I0MGM.

K4YT DX Tripp till Africa: Han meddelar 
att han kommer forsoka bli QRV som 
5T5DX, 6W8JO, C5ACO, 9G1LM, 5V7KR, 
TY och3X.

KP2A Caribbean expedition: John kom
mer att starta en IDXF sponsad tripp runt i 
Caribbean. Han kommer att borja pA Mont
serrat med callet VP2MEA och nasta plats 
kommer att bli en KP4 o. Alla QSL skall gA 
via KB4QB.

Slim ZA1ZA har en langre tid varit QRV pA 
10M SSB. Stationen har spArats till Milano i 
Italien.

DJ7CV/ZB2 som varit aktiv pci 80M ar ej 
ok. Manager DL7AH kanner ej till ncigon 
operation.

"FIGGES" nya 80M DX Antenn
Resultatet ar 54 DXCC lander under en 

mAnad, med helt otroliga rapporter.

* * V —x---------
FAr du nAgra nya diplomregler sA skic- 
ka dom till SM6DEC.

Radioprognos mars 1981, Solflackstal 145* SM5GA

B estine- Tidpunkt i UT Max S pl Land

t ion 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 10 15 20 40 80

EL 15 11 15 27 30 51 50 29 23 16 14 15 16 18 21 04 04
F 8 8 10 16 ie 19 18 17 15 10 9 8 12 12 17 04 04
JA 15 19 23 24 23 20 15 15 15 12 15 14 08 11 14 21 21
KH6 kort 16 12 12 14 17 19 19 21 21 20 18 17 16 16 08 05 05
KH6 lang 20 20 50 29 27 25 22 20 21 24 25 22 08 17 19 19 19
LU 12 11 12 21 28 32 51 51 29 22 15 12 13 20 22 05 05

MP4 11 18 26 29 29 28 27 19 15 13 12 12 09 15 19 02 20
OA 12 11 11 17 20 28 29 29 27 23 16 12 15 20 22 05 05
OB 11 12 22 27 27 27 26 20 16 13 12 12 io 15 19 05 05
PY 12 11 12 20 30 32 29 29 28 20 14 12 12 19 21 05 05
UA1 8 9 14 18 19 19 18 14 11 10 9 9 11 11 15 05 03
VK kort 17 22 27 29 27 25 20 17 14 15 15 16 08 13 18 20 20

VK ling 18 16 14 18 22 21 20 --------- 25 22 19 21 11 06 05 05
VU 15 20 28 50 30 29 25 20 15 13 12 12 09 15 18 01 01
W2 11 10 10 12 16 22 24 ?4 22 19 13 11 15 19 21 06 06
W6 12 11 11 12 13 13 16 20 19 18 16 14 16 16 24 04 04
XE 11 10 10 14 16 21 25 25 24 21 17 12 15 12 08 05 05
ZL kort 17 21 25 25 24 23 20 17 14 15 17 17 07 13 17 19 19
ZL ling 19 16 16 16 20 19 --------- 20 24 22 20 21 23 05 05 05
ZS 11 10 24 30 51 31 51 29 20 16 14 15 16 17 22 03 03

Huvudtabelien -uzisar rekommenderad frekvens i MHz •
Hogra tabellen viaar tidpunkt for hogsta gignalstyrka per band.

14 000 14 050 14I5O 14 200
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THE AMERICAN 
RADIO RELAY LEAGUE

...

Nytt Work All States diplom
WAS, som utges av ARRL, har nu efter 44 

£r och over 35000 utdelade diplom bytt skep- 
nad. Det nya diplomet i rott vitt och blAtt tbs 
av alia som ansoker efter 81 -01 -01.

Gamla diplom byts inte ut mot de nya, 
men om Du ansoker for endorsment sticker 
(SSB, CW, QRP, single band) till Ditt gamla 
grunddiplom, f£r Du aven det nya diplomet 
tillsammans med Din sticker. Du kan ocksS 
ansoka om ett speciellt diplom for enstaka 
band eller sandningsklass. Dessa numreras 
for sig inom varje kategori.
The ALGOA CW Merit Award

i Har kommer ett sydafrikanskt aktivitetesd- 
iplom for CW.

For grunddiplomet skall Du ha 250 CW 
QSO, varav 5 skall vara med ZS2-stationer. 
Stickers for foljande: 500 QSO varav 10 med 
ZS2, 750 QSO varav 15 med ZS2, 1000 QSO 
varav 20medZS2.

Till ansokan bifogas fotostat av loggen el
ler loggutdrag verifierat av SSA diplomma- 
nager eller 2 andra radioamatdrer.

Avgiften ar 1 dollar for grunddiplom och 
samtidig stickeransokan. Separat stickeran- 
sokan kostar 1 IRC.

Sand Din ansokan till:
ALGOA Awards Manager, P.O. Box 

10050, Linton Range, Port Elizabeth, rep of S 
Africa.
CANADAWARD

Konfirmerade kontakter med samtliga pro- 
vinser och territorier i Canada p3 ett band. 
Olika diplom utges for varje nytt band. 
Endorsment for CW, SSB, RTTY och SSTV. 
Kontakter efter 1977-07-01 raknas. Foljande 
omrSden skall kontaktas:

V01/V02 New Foundland/Labrador
VE1 Prince Edward Island
VE1 Nova Scotia
VE1 New Brunswick
VE2 Quebec
VE3 Ontario
VE4 Manitoba
VE5 Saskatchewan
VE6 Alberta
VE7 British Columbia
VE8 Yukon territory
VE8 Northwest Territories
Sand ansokan tillsammans med de 12 

QSL-korten och avgiften p£ 1 dollar eller 10 
IRC samt tillracklig avgift for returporto till: 
CANADAWARD, P.O. Box 76752, Van
couver, B.C. Canada V5R 5S7.
THUNDER BAY AWARD

Kontakt med 5 st olika Thunder Bay statio
ner efter 1 £70-01 -01.

Sand logg-data och 1 dollar till: Lakehead 
ARC, Awards Committee, P.O. Box 2571, 
Thunder Bay, Ontario, Canada.

5 band CANADAWARD
En speciell plakett utges till den som kvali- 

ficerar sig for CANADAWARD p3 5 olika 
band. Avgiften ar 7 dollar eller 70 IRC. Alla 
60 QSL-kort skall medfolja ansokan. Glom 
inte avgiften for returporto.

ABEGWEIT AWARD
Konfirmerade kontakter med 2 st stationer 

p£ Prince Edward Island (VE1). Kontakter ef
ter 1960-01-01 raknas.

QSL skall finnas men behover inte skickas. 
Sand logg-data och 1 dollar eller 10 IRC till: 
Award manager, P.O. Box 1232, Charlotte
town, Prince Edward Island, Canada.

SKI CANADA AWARD
Kontakt med stationer i skid-provinserna 

British Columbia, Alberta, Ontario och Que
bec. Du skall ha kontakt med 2 stationer i 
varje provins. Stationerna skall befinna sig i 
nSgot av nedanstSende omr^den:

Quebec (VE2)
Montreal
Quebec city
Saint Jerome
Ste Adele
Ste Jovite
Sutton

Ontario (VE3)
Collingwood
Thunder Bay
Ottawa
London
Kitchener-Waterloo
Barrie
Huntsville
Orillia
Bracebridge
Owen Sound
Flesherton
Sault Ste Marie
Meaford

Alberta (VE6)
Calgary
Edmonton
Banff

British Columbia (VE7)
Vancouver
Vernon
Kamloops
Penticton
Kelowha
Kimberly
Princeton
Revelstoke
Nelson
Prince George
Pt Alberni
Alla kontakter frSn 1978-01-01 raknas. 

Sand logg-data och 2 dollar till: VE3HLL, Eric 
S Walden, R.R. 1, Gowanstown, Ontario, 
Canada NOG 1YO.

Worked All GM Award
Diplomet utges av Aberdeen RC for konfir

merade kontakter med foljande stationer: 15 
st GM3, 1 st GM2, 1 st GM4, 1 st GM5, 1 st 
GM6 samt 1 st GM8. Sand GCR-lista samt 10 
IRC till: GM4BKV, S Sutherland, 67 Green
fern Rd, Aberdeen AB2 6TP.
Dutch Wadden Island Award

Wadden Islands bestir av darna Vlieland, 
Texel, Schiermonnikoos, Terschelling, Gri- 
end och Ameland.

Diplomet utges for kontakt med minst 9 
stationer pa 3 olika oar sedan 1980-01-01. 
Sand logg-data och 2 US dollar till: Award 
manager, P.O. Box 2, 3330 A A West 
Terschelling, Netherlands.

••••••• QSL INFORMATION •••••••

A35BG via PA0GMM TJ1SB via DL6KB
A35PF via K9KB VE1QST via AK4L
A35VU via DL2RM VP1UR via N5UR
A4XIY via G4GIR VP2AJ via N5UR
A9XDD via K7DVK op Ken
C5AZ via DB7HB VP2KJ via WB2TSL
C5ACJ via DL1LD VP2VGW via W8JUY
C6AEP via W0CP VP8PK via JA0BFZ
DN5ANW via CN8DF VP8PP via W6TKV
CN8AT via OE3NH VS6CT via KB9N
CN8CO via WB3KGY VU2JPN via JR1HKT
DX49F via WA3HUP XZ2AD Pirate
DT2DIV via WB3IFD YB9ADM via DF3KK
CW3BR via W3HNK YJ8JA via JA3KWJ
CX3BBH via AC2J YZ3K via YU3AE
DU1JB via JA2MWX YZ7Q via YU7BPQ
EA6DI via KA4KIA ZD8RB via W8LCZ
EA8AK via W3HNK ZF2CC via N5RA
ED8RC via EA8RC ZFwDR via K5RQ
EI2VCH via K2PG ZF2DV via WB4USN
DU2ATM via UK2ABC ZK2PF via K9KB
FB8XAA via F6DHI ZK2VU via DL2RM
FG0GDJ via F6GCV 1A0KM via I0MGM
FG0GDV via F6GCV 3A0PN via DF4PN
FK8CE via K2ROR 3C1CE via EA1QF
FM0GDE via F6AOJ 3D2AF via DJ7YE
FO0RB via W8LCZ 4D1SEA via VE7CBK
FP oEP Pirate 4K1C via UW9WR
HB0CBJ via DJ1BP 4N1K via YU1ABH
HI8XBH via KA2APZ 4N3P via YU3ZV
HL9RD via WD4NBX 4n5M via YU5JQR
HL9WM via K9KLR 4S7BB via JA5BBJC
HL9WW via K9KLR 4S7RS via DJ3HH
HZ1SH via DJ9ZB 4U35UN via W2MZV
HZ1UN via I8YCB 5B4JU via SK2AU
IZ1ARI via I1CRO 5N6ATT via HB9WU
J20/A via K6LPL 5R8AL via WA4VDE
J20CN via K2FV 5U7NAS via 3A2AH
J73AE via W20B 5W1DB via K9KB
JW9BS Pirate 5Z4EM via K1MEM
KC6EF via WA2FZY 5Z5MM via K1MM
KH3AB via WB7VVU 6W8JQ via DJ20W
0A4DW via N4DW 6Y5YL via N2MM
OD5NZ via I8YCP 8P6AP via WA4WTG
P29SU via JA7SGV 8P6CW via N6TJ
P29NBF via K6UJV 9G1RT via KB7HB
RG6G via UK2BAS 9J2TJ via N8JW
T2AAF via JA7SGV 9K2AH via JA8BI
T3AF via JA7SGV 9Q5AK via DL5EW
T3LAA via W70K 9Q5CRI via I1KFB
T3LAB via W70K 9U5JM via F6DLW
TG4RM via WD8M0V 9X5DX via DL20P
TG9RB via W§WLN 9X5LG via KL80A
TG9RM via WD8M0V 9Y4VV via WA6KZI
TJ1GH via DL1HH 9Y4XX via WA6KZI

QSL INFORMATION

A22ED via K4EBY TJ1BB via AF4B
A35DF via FO8DF (op Gerard)
C5ADL via KB9IE TL8CN via F3EA
CR9CT via G3KDB TL8RP via F3EA
EL8BH via SM3BU TU2DP via KC4IR
FC6FCH via G8KA TU2JI via KN0KCW
FM0FJD via W2GHK TU20GA via K9KXA
FP8AH via K1GFL TU20HH via WA4VDE
FO0ALN via K4II VK9NYG via VK6NE
FO8JM via K6FM VK0SJ via 4Z4S0
FP0GG via F6DPP VP2SS via K1CC
HC7MD via K8LJC VP2MJH via VE3FOY
HH2BX via N5JC VQ9XX via K60ZL
HH2FH via N5AJW XT2BG via F6DTB
HH2JR via KA5V ZE1CL via G3TX0
J28BX via F6CYG ZF2DW via N4BP
J20CP via DJ9ZB 4X4AZ via 4X4S0
J6LJN via WA1ZEF 5N0WRA via DF3FN
J73YL via KB4SA 5T5RH via KB7HB
JD1YBA via JI1KMY 5Z4XL via K1YL
JY8LP via K6LPL 6I7J via XE1J
KC6KR via JA8DNZ 6U0KK via K2FV
KG4DI via WD4CAX 8Q7BD via DL1KS
OH0AC via OH2NM 9K2FF via K1L0M
OX3NB via W7EDA 9M8PW via G4DXC
PY0ZZ via PY7ZZ 9Q5AH via DL5EW
SU1BA via K2IJL 9U5JM via F3LQ

810126/SM5CAK

Rattelse till HILL BILLY AWARD
Av de erfordrade 5 kontakterna skall en 

station befinna sig i Springfield, Mo. Avgif
ten ar 1 US dollar.

Sand garna med SAE i A4-format, annars 
blir diplomet vikt.

Ansokan skall i forsta hand skickas till: Ri
chard Garrisson, K0VRW, 1917 S. Newton, 
Springfield, MO. 65807 USA, men det g£r 
ocksSbra till WB0CIW.

Nya DXCC-blanketten kan du endast 
f3 via ARRL. Adressen ar 225 Main 
Street, Newington CT 06111 USA.

■ “O
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1 apnl
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11

29177 1550 315 15667 1641 309
190 1644 328 681 1646 310
203 1739 342 695 1650 312
210 0703 183 703 0636 158
223 0758 197 717 0641 159
240 1632 325 737 1705 315
292 1531 310 751 1709 316
265 1625 324 764 1531 292
278 1719 337 778 1536 293
290 1619 322 792 1540 294
298 0738 192 801 0709 166
310 0637 177 815 0714 168
328 1706 334 834 1555 298
340 1606 319 848 1559 299
353 1700 333 862 1604 300

Dag
mars

Varv Tid Ut °W Varv Tid Ut °W
28959 0613 170 15424 0644 160

977 1642 327 444 1708 316
990 1642 327 457 1530 291

29002 1635 326 471 1534 292
015 1730 339 425 1539 293
027 1629 324 499 1544 295
035 0748 194 508 0713 167
047 0648 179 522 0717 168
065 1717 336 541 1558 298
077 1616 321 555 1603 299
090 1610 320 583 1612 302
115 1704 333 597 1617 303
122 0628 174 605 0603 150
135 0723 188 619 0607 151
152 1557 316 639 1631 307
165 1651 330 653 1636 308

Referensvarv
31 okt 27265 0102:00 089,5 13537 0113:13 073,6

Banparametrar
AO-7 Period (min/orbit) = 114.95221 — 3.72833 x 10 x (or 

bit number) Ang. Inc. (deg./orbit) 28.7373.
AQ8 Period (min/orbit) = 103.24118-3.10166x10 °x(orbit 

number) Ang. Inc. (deg/orbit) = 25.810361 — 6.5 x 10? (orbit 
number).

AM SA T i HB-land stiftat
Ny i raden av AMSAT-foreningar ar AM- 

SAT HB som pS initiativ av HB9MQM bildats 
i avsikt att propagera for amatorradiosatel- 
liter och avensom samla in medel for de olika 
projekten. Darigenom kan den i HB-land 
ganska talrika skaran av medlemmar i ut- 
landska AMSAT-foreningar samlas i en egen 
sSdan.

(OLDMAN 11/80)

Inget lyft med USA -raket 
for OSCAR 9 fore 1984

Med tanke p£ storlek och vikt som galler 
for OSCAR 9, finns efter kontroll i USA in
gen mojlighet att den skall fa folja med en 
USA-barraket upp fore 1984. D£ SterstSr ba 
ra ARIANE 7-starten v^ren 1982 for PHASE 
3B-satelliten. Med ARIANE 7 skall som be- 
kant ECS-1 underrattelsesatellit skjutas i en 
transferbana. MAX PLANCK INSTITUTET 
uppges vara mycket intresserade av denna 
start och det ar mojligt man kan forhandla 
med dem om hjalp till att f3 upp PHASE 3B, 
uppger DJ4ZC dr Karl Meinzer, ordforande i 
AMSAT DL, i "OLD MAN" nr 12/80.

Genom att i PHASE 3B lagga in ett projekt 
"magnetfaltsmatning" skulle man fr3n MPI 
vara intresserade av att g3 in i projektet och

darmed ocksa s a s mer officiellt trycka pa 
berorda myndigheter om lampligheten av att 
satelliten f£r folja med upp.

AM SA T DL gar in i
UOSA T-projektet

Enligt vad som framg^r av OLD MAN nr 
12/80 har ordforanden i AMSAT DL, DJ4ZC 
dr Karl Meinzer, besokt universitetet i Surrey 
och dar forhandlat med G3YJO Martin om 
UOSAT-projektet. Man beslot dar att AM
SAT DL tar hand om batteriladdningssys- 
temen och "IPS-C-systemet" for att mildra 
tidspressen. Dessutom staller AMSAT DL en 
dator till forfogande for testfasen av 
UOSAT-satelliten.

(OLDMAN 12/80)

Geostationar OSCAR?
Som meddelats i HAM RADIO REPORT 

planerar AMSAT Inc och AMSAT Canada 
byggandet av en transponder som kan folja 
med nSgon geostationar satellit upp. Den 
skulle i Sci fall folja med nSgon som tacker 
Region 2 och ha utg^ngs-QRG p§ 432 MHz. 
Ingcings-QRG bSde 144 och 1260 MHz! 

(OLD MAN nr 12/80)
Klippt av SM6CVE

AMSAT
EKVATORPASSAGETIDER

-OSCAR 7- - OSCAR 8-

EKVATORPASSAGETIDER

Lennart Arndtsson, SM5CJF 
Envagen 6 C
752 52 UPPSALA 

CW-spalten
Willi Schramm, SM5FDD
Bangatan 17, 3—4
722 28 VASTERAS

SK5SSA
TelegrafiSret 1981

Nu ar det dags igen att lagga upp planerna 
for SK5SSA's telegrafiovningar under det 
nya 3ret.

Jag vill dock forst tacka alia som deltog p£ 
vara sandningar under det gSngna 3ret och 
hoppas att deltagandet och antal lyssnare 
okar under 1981.

Under det gangna aret har vi har i Vaster^s 
varit lite otursforfoljda, vi hade problem med 
en del av vara antenner, v3r 40 metersbeam 
ligger nedtagen sedan over ett Sr p.g.a. att vi 
har varit tvungna att modifiera rotorn i stora 
masten. Den krSnglade och betedde sig 
mSnga gSnger pS ett forunderligt satt sS att 
vi helt enkelt fallde masten och satte igSng 
med arbetet pa rotorn.

Naturligtvis sa kom vSra vanner i de nord 
liga distrikten i klam, da vi endast kunde san 
da pS 3520 kHz och alia vet ju att vara resur 
ser tick en markant begransning.

For min del betydde detta att jag nod 
sakades att svika vannerna i norr, eftersom 
jag i QTC lovade utsandningar pa 7020 kHz. 
Jag hoppas att de berorda intressenterna ma 
forlata mig.

NSval, nu ar det dags igen att starta riggen 
och komma ut med telegrafiovningar. Vi har 
redan startat den 7 februari, som med 
delades i Bullen, men har kommer den 
kompletta sandningsplanen for varom 
gangen 1981.

Den 7 mars sands 65-, 75- och 85-takten. 
Den 13 mars sands 70-, 90-, 110 och 200 

takt.
Den 21 mars sands 125-, 150 , 175- och 

200 takt.
Den 22 mars, en sondag sands SSA 

Diplomprov kl. 10.30 pS det vanliga sattet, 
med takterna 60 upp till 200.

Den 28 mars sands 60-, 70- och 80-takt. 
4 april sands 80-, 90-, 100- och 200-takt.
11 april sands 120-, 140-, 160 och 200-takt. 
25 april sands 75-, 85- och 95-takt.
9 maj sands 110-, 130-, 150- och 200 takt. 
16 maj sands 60,70- och 80 takt.
30 maj sands 60,80-,100 och 200 takt. 
13 juni sands 125-, 150 , 175-och 200-takt. 
Den 14 juni, en sondag Sterigen Diplom 

sandning kl. 10.30 med takterna 60 upp till 
200.

Valkommen och lyssna. Checka garna in.
Sa fort vi har fatt ordning pa antenneriet, 

kommer vi att meddela detta i bulletinen och 
kommer sedan aterigen att sanda aven pa 40 
meter, (7020 kHz).

Under 1980 sandes 3 st Diplomsandningar, 
varav ett ifran Mofokulien. Tyvarr sS var 
sandningen fran Morokulien inte av basta

---- >

CB-satellit och manggifte
I flera av kontinentens privatradiotidskrif- 

ter framfors sedan en tid mojligheten att f£ 
upp en privatradiosatellit — ungefar som 
OSCAR — i en omloppsbana. TillfrSgad om 
intresset att hjalpa till med en sSdan satellit, 
svarar AMSAT-DL:s ledande forgrundsfigur 
dr Alexander Schoning, DC7AS: "Det ar s3 
att om jag skulle frSga berorda om mojlig- 
heterna, ar chansen lika stor for ett "ja" som 
att Vasttyskland skulle infora mAng- 
gifte. . .".

(Ur OLD MAN nr 10/80)
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Repeatertrafiken
SK6RFQ i Goteborg
— en repeater som fordrar tilltai.

SK6RFQ har sedan en tid tillbaka blivit ut- 
rustad med en ny logikdel bestaende av en 
RCA CDP 1802 CPU. Detta har medfort att 

en hel rad nya finesser har inforts. Det vikti- 
gaste ar hur man startar repeatern. Det sker 
pa foljande satt: Tryck ut en ton pa 1750 Hz 
under mer an 500 ms. Nu ar rep. aktiverad 
men annu ej startad. Ta sedan mikrofonen 
och tala i mer an 500 ms. Nu har rep. startat, 
och fungerar som vanligt. Nar du slapper 
s/m-knappen hors ett "blirr" som fungerar 
som apollopip och ger en taltid pa 2 min. 
Detta ar det viktigaste och en mer utforlig 
beskrivning foljer langre ner i artikeln.

Detaljbeskrivning av SK6RFQ.
Agare: Foreningen Goteborgs Sandare Ama 
torer (GSA)

Stationsforestandare: SM6CAG.
Vice stn.-forestandare: SM6ETR.
QTH: Johanneberg i Goteborg.
Stationstyp: Hembyggd.
Frekvens: R 2 (ut= 145,650, in 145,050 

MHz).
Uteffekt: 18 Watt
Mottagarkanslighet: C:a 0,4 uV vid 12 dB 

sinad.
Kaviteter: 3 pa sandaren, 3 pa mottagaren, 

hemgjorda.
Antenn: 5/8 GP.
Hojd over havet c:a 95 m.
Logikdel RCA CDP 1802 CPU.

Beskrivning av logikfunktioner
Aktivering sker med hjalp av standardto 

nen 1750 Hz under mer an 500 ms. Rep. ar da 
aktiverad i 15 sek. men sander annu inte na- 
gon barvag. Rep. hors alltsa inte annu. For 
start av rep. fordras tai mer an 500 ms inom 
en tid av 15 sek efter tonens avslut. Dvs forst 
sander man tonen darefter har man 15 sek 
pa sig att ta mikrofonen och gora sitt anrop. 
Eftersom tonmottagaren ar igang anda tills 
forsta barvagsstarten sa gar det inte att lura 
rep. genom att sanda ytterligare en tonstot. 
Rep. kanner skillnad mellan ton och tai. Om 
man endast sander ton utan att efterfolja 
med tai sander rep. en deaktiverings-ID efter 
15 sek. Nar detta sker ar mottagaren "dov". 
Dvs det gSr inte pa nagot satt att fa rep. att 
stanna uppe. Under tiden som denna ID 
sands har man tillfalle att starta en annan 
rep. pa samma frekvens utan att SK6RFQ ar 
igang. Detta ar mest aktuellt under fina kon- 
ditioner.

Rep. ar utrustad med en tidsbegransning 
pa 2 min, for att hindra langpratare. Dock ar 
det forsta passet endast en minut. Om man 
overskrider denna tid blir man emmellertid in
te avbruten, men nar man antligen slapper 
knappen borjar rep. att spela en melodi (all- 
mant kallad GSA:s parad-marsch) som at- 
foljs av en deaktiverings-ID. Rep. har nu fallit 
ner i stand-by lage och mSste nu startas upp 
pci nytt med ton och tai.

Som en extra sakerhet mot storningar 
kopplar rep. ner efter marsch och ID om bar
vag in varat mer an 6 min.

Vid varje tillfalle da rep. ar startad och bar 
vag faller, sander rep. ut ett "apollopip" an
tingen i form av ett "blirr" atfoljt av ett 
"dutt". Eller om tiden understiger 15 sek 
sands bara ett "dutt". Dock undtantaget det 
forsta sandningspasset, da bSde "blirr" och 
"dutt" alltid sands. Det ar detta "dutt” som 
innebar att man fSr ytterligare tvS minuters 
sandningspass. Darfor mSste man alltid lata 
rep. spela fardigt. Detta ger en breaker tillfal
le att komma in.

Eftersom det blir allt vanligare med kanal- 
passning (scanning) i mottagarna sa sander 
aidrig rep. ut tom barvag utan att nSgon 
kommer in. Dvs. 1,5 sek. efter "duttet" faller 
barvagen. Rep ar da fortfarande aktiverad 
under ytterligare 15 sek. fram till deakti- 
verings-ID:n och kan nycklas igang igen pa 
vanligt satt med barvag.

Anledningen med att ha bade ton och tal- 
start ar att fdrsoka stavja de sk gummitum 
mama, d v s de som bara trycker upp rep. ut
an att saga nSgot. Detta brukar ju vara en 
vanlig foreteelse och en plaga. Vi i Goteborg 
har nu provat detta system under nara ett ars 
tid, resultatet har varit mycket gott och kan 
varmt rekomenderas.

SM6ETR

NY REPEATER I SM-7
Pci sjalvaste Luciadagen kom SK7RNX i 

etern. SK7MO, Ljungby Sandareamatdrer 
hade lyckats inforskaffa 1 st repeater, och 
darmed fyllt ut den vita flack som funnits 
mellan Jonkoping —Helsingborg langs E4- 
an.
Tekn. spec.:

QRG: R5
Effekt: 8 Watt ERP
Antenn: RundstrSlande5/8 GP
Aktiveringston: 1750 Hz
Antennhojd: 210 mtr. aMSL
TackningsomrSde: Klevshult — Rydaholm 

— Vaxjo — Almhult — Markaryd — Sim- 
ISngsdalen — SmSlandsstenar — Varnamo.

Repeatern ar placerad i vattentornet och 
tack vare tillmotesgSende frSn kommunens 
sida stSr den helt hyresfritt.

Ljungby Sandareamatorer/LSA 
gmSM7DEW/Jan

Storde repeater — tick
4 800 kronor i bo ter

En domstol i Vasttyskland domde harfor- 
leden en vasttysk sandareamatdr till 1 000 
DM (ca 2 400 kronor) i boter for att han 
uppsatligen under andras QSO:n over en re
peater tryckt in PTT-knappen och darvid 
stort trafiken. Amatoren overklagade domen 
dS han tyckte det var ett alldeles for hogt 
straff for en sSdan bagatell. Hogre instans 
faststallde underrattens dom men hojde 
botesbeloppet till 2 000 DM (ca 4 800 kro
nor)! Dessutom fick han betala rattegSngs- 
kostnaderna. AmatorradiotillstSndet och 
licensen drogs in for gott av det tyska tele- 
verket. Botesbeloppets storlek och tele- 
verkets pSfoljd motiverades av att amatoren 
var licensierad radiosandareamator och 
som Scidan hade bort veta battre!

(ur OLD MAN nr7 —9/80)

Postrostning va de!

kvahtet, till raga pa allt sS var det bad conds.
Vid diplomsandningen i december sa san- 

des for forsta gangen prov pa 200-takt, for 
SSA-telegrafi-diplom 200.

Detta diplom forvarvades i forsta om 
gdngen av tva av vSra vanner. Jag vill har ge 
en blomma till SM0FSE och SM4GLC, som 
sande in felfria prov.

For ovrigt var det gladjande att manga 
prov har kommit for de hogre takterna. Aven 
om den ena eller den andra bommade, sa 
glads man dock over att telegrafin anda och 
annu har sitt faste inom amatorradion och att 
manga av vara vanner stravar efter att na 
upp till hogre takter.

Under 1980 har foljande prov blivit god
kanda:

100 takt60 takt 80 takt
SM0HJZ SM0HJZ SM0HJZ
OH6DC OH6DC

SM5KQS
OH6DC

125-takt 150-takt 175-takt
SM0HJZ SM7BFN SM7BFN
SM6LAZ SM0AHQ SM0FSE
SM7BFN SM0IHR SM0AHQ
SM0AHQ SM0HPL SM5BKK
SM0HPL SM4AJV
OH6DC SM0IHR

Mina forhoppningar ar naturiigtvis de, att 
jag nu, da jag har en hel del personliga prob
lem avklarade, helt kan agna mig St vara tele 
grafisandningar och att vara vanner landet 
runt far mdjlighet att forkovra sig i denna ad 
la konst av kommunikation samt att de har 
chansen att forvarva de atrSdda diplomer. 
Sand garna in nagon rapport till SK5SSA, 
Box 213, 721 06 Vasteras eller, om Du har 
ndgra egna forslag till en forbattring av vara 
sandningar skriv garna nSgra rader. Du far 
garna skriva till mig direkt.

Till sist vill jag halsa er alia valkomna pa 
Idrdagarnas sandningar. Du hor oss mellan 
kl. 14.00 och 15.00 pS 3520 kHz.

Willi, SM5FDD/SK5SSA

CW
For den som inte nojer sig med de nordiska 

CW ovningarna per radio kan ju prova foljan- 
de:

DL0JK, 22 lektioner pS 3730 kHz. Kursen 
borjar i februari 1981 och slutar i borjan av ju- 
li. Sander tecken i 70-takt. Varje tisdag och 
fredag kl 18.00.

FrAn OE-land sander osterrikiska armen 
CW-kurser med A2 pS 6221,6 kHz dagligen 
09.00-09.30 och 12.30-13.30.

PA0AA sander forutom bulletin aven CW- 
traning varje fredag kl 19.30 GMT pS 1827, 
3600 och 14100 kHz.

P8K (?) sander dagligen CW-traning i 50 — 
70-takt kl 19.00 och 20.00. 5-stalliga bok- 
stavsgrupper ena dagen, siffror den andra.

HB9HC ar en nykomling, sander varje 
mSndag pS 3580 kHz kl 19-19.35 HB-tid i 
40—140 takt, 5 min i varje.

(Knyckt ur bl a OLD MAN
7-8 och 12/80)

C£.S

DIPLOM

100 QTC 3:1981



Antenntornet och 4 el beamen. Foto: 
SM5LED.

Ncigot litet om reglerna.
SYFTET ar i forsta hand att genom inter 

nationella etervagskontakter "skapa och 
uppratthalla en anda av internationellt sam 
forstand" mellan Lions och radioamatdrer 
varlden over.

LEDARE OCH KOORDINATOR ar Lions 
Club International som svarar for tavlingen 
samt koordineras av Rio de Janeiro (Arpoa 
dor) Lionclub.

Tavlingen star oppen for alia radio 
amatorer och klubbar.

POANG raknas for CW eller foni var for sig 
i tva klasser.

QSO inom samma varldsdel ger 1 poang. 
QSO med annan varldsdel ger 3 poang. 
QSO med Lion medlem ger en extra po 

ang.
QSO med Rio de Janeiro klubben ger 5 

poang extra.
Fullstandiga regler kommeratt publiceras i 

QTC vid senare tillfalle.
SM5JPF/Hans

SM2-Distriktsmote
FURA, Foreningen UmeS Radio Amatorer 

SK2AT star som vard for varens SM2-mote 
lord. 28 mars 1981.

Plats: Klubblokalen Mariehemsgarden, 
Mariehemsvagen 7.

Fr§n kl 10.00: Inlotsning R2, R8, 145.500. 
Pa programmet, utstallning av radio, an 

tenner, aatautrustning.
KI. 14.00 startar motesforhandlingama 

med bl a Srets SSA-motioner pa dagord 
ningen.

Efter motet foredrag av chefs.opr. vid stn. 
som innehar "Europa varldens rekord" i 
CQWW.

Pa kvallen supe, dans.
Upplysningar och anmalan till supe: 

2AQT/Rolf 090 - 413 20, 2CKR/Mats 090
12 74 04, 2HRW/Sonny 090 - 11 36 23.

Sista anmalningsdag till supen: 23 mars 
1981.

Mycket valkomna till Umea 28 mars, 73 
FURA.

SM3-mdte
lordag den 21 mars 1981 kl. 13.00 pa Hotell 

Kramm i Kramfors med Adalens Sandarama 
torer som vardar.

Dsikussion om SM3-angelagenheter, 
SSA-fragor och arets motioner.

Antenner finns uppsatta och det ar mojligt 
att i pausen fa fingra pa nagra nya sandare 
och mottagare. Pa kvallen finns det mojlig 
het att till det facila priset av 55: fa en god 
bit mat och trevlig samvaro. Anmal dig och 
din battre halft till Thomas SM3DMP, tel. 
0612 - 532 25 efter kl. 17.00 sa snart som 
mojligt. Overnattning kan ordnas. Lyssna pa 
Bullen om det senaste om SM3-motet.

Valkommen til! ett trevligt SM3 mote hal 
sar

Asa och DL3

VHF/UHF/SHF
aktivitet fr3n ruta HW

Under vecka 14/1981 (29.3 — 3.4) kommer 
Ster ruta HW att aktiveras frSn Klovsjohbjden 
750 a.s.l i Berg kommun, Jamtland av 
SM0CPA, Lasse med xyl Viven och Janne, 
SM5RT med xyl Marianne samt SM0CGL, 
Ulf med xyl SM0DZ, Anneli.

Vi raknar med att kunna kora foljande 
band, uteffekter, RX NF samt antenner pa 
SSB eller CW.
- KV, 100 W, dipoler
- 144, 100 W, 1dB,2x48el J-beam
- 1296, 10 eller 50 W, 1 dB, 4 st eller 2 st 

loopyagi
- 106 Hz, ev 200 mV gunnoscillator, 50 

cm parabol.
Sked bestams med deltagarna. Vi aktive- 

rar 80 m varje kvall p3 3770 kHz ± QRM kl 
2100 UT. Repreater kanaler ar alltid igSng. 
Torsdagen den 2.3 kor vi testen pci UHF.

Dagarna agnas St skidSkning. Passa pa 
och kor HW nar Du har chansen.

73 de Lasse, Kurt och Ulf.

Bussresa till SSA:s 
arsmote i Goteborg

Vi ar nagra klubbar i sodra och vastra Sve
rige som planerar att ordna bussresa till det 
stora amatorradiombtet i Goteborg den 4 5
april i samband med SSA:s Srsmote. Mera 
informationer kommer i "SSA-Bulletinen". 
Lyssna dar, och kom med till Goteborg!

Hunting Lions
"CQ CQ. . . TEST HUNTING LIONS IN 

THE AIR", hordes i etern den 10 och 11 janu- 
ari 1981. Manga undrade om dessa svenskar 
inte hade missat nagot, lejon jagas i Afrika. 
Men efter nagra varv pa VFO:n hordes flera 
jagare. . .

Det var andra aret som en grupp "LION 
HUNTERS" samlades i Arboga for jakten. 
Forra aret lyckades man utan nagra storre 
anstrangningar att komma tvaa i gruppen fo
ni for klubbar, man kor saledes for Lions 
Club i Arboga.

Fore arets "jakt" hade lordagen 27/12 80 
agnats for att ladda upp med manga an 
tenner och lindat in lokaliteterna, som stallts 
till forfogande, av ABS-GEL, med manga 
meter antentrad. En 4-el. Hy Gain mono 
bander for 20 meter monterades upp pa en 
mast pa taket och fick darmed hbjden 22 me 
ter. Fran skorstenen som har hbjden 18 me
ter monterades tva V beam, den ena mot Ja 
pan och den andra mot Amerika. Aven en 
multibanddipol hissades.

Tva stationer anvandes namligen SB104 
med SB220 samt IC720 barefoot. Det drojer 
tills arets resultat ar klart men vi lyckades 
prestera 214 QSO vilket gav 482 poang. Ett 
20-tal Lionklubbar kontaktades samt att alia 
varldsdelar kordes.

De atta "jagarna" SM4ARQ Kalle, 
SM4AWC Eskil, SM5CIZ Bror, SM5DMI 
Crister, SM5EMR Jonny, SM5GZ Bernt, 
SM4JEV Anders och SM5JPF Hans hade vid 
jaktens inledande den klara forhoppningen 
att kontakterna skulle "regna" in. Men inte 
- urusla konds pa alia banden. Battre lycka 
nasta gang tyckte alia Lionsmedlemmar som 
ivrigt hejade pa oss.

Fran distrikt och klubbar

Sammanbitna lejojagare, SM4ARQ och SM5GZ. Foto: SM5LED.
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YL i SM6
Nu har tjejmaffian slagit till i SM6 med 

Goteborg som centrum for intresset. Vi ar 
nagra stycken som tagit oss samman och 
gatt samman i en liten grupp. En gang i ma- 
naden traffas vi och forsoker komma tillratta 
med tillvaron som sadan. Vart huvudsyfte 
hade vi tankt vara aktivering av potentiella 
YL-amatdrer, d v s "radio-ankor" och andra 
som ar intresserade av radio men ej vagar ta 
steget fullt ut till certifikat. Emellertid. Det 
mesta ar fortfarande pa planeringsstadiet, 
men vi hoppas v3r verksamhet kommer att ta 
fart efter SSA:s arsmote. I masslokalerna har 
vi roffat at oss en centralt belagen monter 
med benaget bistand av GSA. Dar tanker vi 
hSIla till bada dagarna och presentera v£r 
verksamhet och salja en tidskrift med nam- 
net "YLNINGEN", samt umgas rent allmant. 
Vi ger ocksA ut ett diplom den helgen till 
radioamatorer med visst antal YL-QSO:n.

Vi i Goteborg anser att det behovs YL- 
grupper och YL aktiviteter. Vi skall inte bara 
stodja varandra utan aven uppmuntra icke- 
amatorema till att ta certifikat.

Du YL, kom till arsmotet, halsa pa i v£r 
monter och tyck till! Vad du anser om YL 
grupper? Om radio? Om SSA. Om alia dessa 
manliga radioamatorer som blir bara fler och 
fler? Vi har samlat en del fotografier, vad tyc 
ker du om dem? Och vad tycker du om vart 
kaffe?

Om du inte kan komma till arsmotet, eller 
om du vill traffa oss dessforinnan, sa nas vi 
via R2/Goteborg eller pr telefon:

DB2CU/SM6, Irene, 031 - 41 07 42. 
SM6HUJ, Britt Marie, 0340 216 36. 
SM6ITX, Veronica, 031 - 87 45 52. 
SM6KAT, Solveig, 031 - 25 42 27. 
SM6KOI, Ingrid, 031 16 91 44.
SM6LUM, Monica, 031 - 30 11 87 

SM6HUJ Britt Marie

YL-diplomet med anledning 
av SSA:s Srsmote 1981
I I Giltiga QSO:n ar de som korts 4/4 -81, kl 

00.00 GMT 5/4 81, kl 24.00 GMT.
I I Motstationen maste vara en YL-amator.
I I Endast ett QSO/band med samma YL 

samma dag.
I I Direkt-QSO ger 3 poang, via repeater ger 

7 poang. Minst 50 poang erfordras.
I I Alla band, alia mode, aven mobilt. 
I I Utdrag ur logg sandes med ansokan. 

(Skall vara bevittnat av tva amatorer med 
call och signatur).

I I Loggutdraget skall innehSlla foljande 
uppgifter: Call, datum, tid i GMT, band, 
mode, motstationens op. namn.

I I Ansokan skall vara poststamplad senast 
den 30/4 81 och sandes till: Goteborgs 
Sandareamatorer, YL-gruppen, Box 
6009, 400 60 GOTEBORG 6.

Sandareama torernas

Sambandskar
- SSK

SSK IMorrkoping
genomforde sin forsta ovning den 29 ok- 

tober. Avsikten var att kora 2 m FM pa 
direktkanal over sadana avstcind dar trafiken 
skulle behova QSP i vissa fall. 48 radiogram 
utvaxlades med de fem inblandade en- 
heterna.

SM5KUX har skrivit ner n^gra erfaren- 
heter:

Ordet "slut" placerades ibland efter 
text i stallet for efter signalen.

— Datum angavs p3 flera olika satt.
— Ordrakningen tar I3ng tid.
— Delade meningar rSder ofta om antalet 

ord.
En svag station har svcirt att breaka in 

for prioritetsmeddelande.
— Andra trafikrutiner mSste provas for att 

minska belastningen p£ anropsfrekvensen.
- Ett meddelande kommer alltid nar man 

nyss hallt upp te och har knat fullt av smor- 
gasar.

— Det blir kallt om fotterna.
Varens ovningar kommer att inriktas pa: 

QRP, Trafikrutiner, Morker, QRM, Antenn- 
uppsattning och Rackviddsprov.

(Saxat ur SARNET-Journalen" 1/81 av 
SM3WB).

utifrAn

Halsning fr3n PY
En liten halsning till QTC fr3n Amazonas. 

Far jag passa pa att tacka kansliet for att de 
Sci punktligt sander ut tidningen till Brasiliens 
djungler. Jag vill garna beratta att har p3 mitt 
jobb har vi nu fatt upp var antenn till klubb- 
stationen PY8EMM.

Som synes av bifogade foto ar det en log- 
periodisk antenn med 15 element. Det ar en 
KLM-historia for 6 till 30 MHz som sitter ca 
20 meter upp. Fungerar mycket bra p3 10, 15 
och 20 meter, speciellt pa mottagningssidan. 
Mycket smal lob och Stanger ute W QRM. Pa 
40 meter tycker jag nog att min dipol gSr lika 

bra! Vi har oxo dipoler och diverse andra 
trSdantenner for 160 och 80 meter.

PY8EMM kor med Drake TR7 samt de 
brasilianskbyggda Delta 500 och Eudgert C. 
Deltan ar riktigt hygglig. 80—10 meter. 500 
W PEP. Ganska lik Kenwood TS520 med ba
ra tre ror. Dessutom har vi ett Dentron slut- 
steg.

Tyvarr har jag lite tid over for att kora frSn 
denna station, men vcira elever ar stundtals 
valdigt aktiva p3 bSde CW och SSB. Ganska 
mycket proffstrafik kors pa de kommersiella 
banden med TR7an.

Sjalv kor jag som sagt mest hemifrAn. Kor 
dagligen en stund p3 morgonen innan jag g£r 
pa jobbet. Jag finns dagligen pa 28450 eller 
21260 mellan 0930 till 1000Z. Pa kvallen hors 
jag runt 14305 med borjan 2015Z.

Jag samlar pa svenska kommuner och for- 
samlingar. Har lyckats kora 236 kommuner, 
och skulle vara mycket tacksam for hjalp att 
kora fler. Ni som bor i en kommun som jag 
saknar, kom och halsa p3 mig pa nSgon av 
ovanstSende frekvenser eller stoppa riggen i 
bilen och kor en tur.

Forsamlingar har jag samlat sedan oktober 
1979 och det borjar narma sig 500 nu.

Jag kom igang fran Rio 1971 frSn klubb- 
stationen PY1EMM. Egen licens fick jag i augusti 
1974, och har sedan dess pratat med 1511 olika 
svenskar.

SM1 18, SM2 84, SM3 108, SM4 137, 
SM5 314, SM6 248, SM7 307, SM0 167, SK 
87, SL40, SJ 1.

Har skaffat RTTY utrustning och kommer 
val sa smaningom igang med en HAL ma
skin. PY8 har troligen aid rig horts pa RTTY.

Sista veckoslutet i mars 1981 planerar jag, 
PY8EL och PY8BI att flyga norr om Ama
zonas och aktivera delstaten Amapa! Prefix 
blir PU8ZBJ, PU8EL och PU8BI. Frekvenser 
blir:

CW7030, 14030, 21030, 28130.
SSB 7060, 14190 + 14305, 21260,

28450 + 28600.
Ar i SM fran 15 juni och nagra manader 

framat. Kor da if rein sodra Halland och Ska- 
ne.

Med foljande kommuner onskas kontakt: 
AC3, AC11, AC13, BD1, BD2, BD13, 

BD14, X7, Z1, Z3, S6, S13, S17, S18, T4, 
T5, T9, W14, D6, E9, E10, U4, U5, U9, 01, 
010, P12, P18, R2, R3, R13, F3, F10, G2, 
G4, G6, H2, H3, H11.

Har just idag (16/1) nar jag skriver dessa 
slutrader fcitt besked om att jag tilldelas 
PY8ZBJ som mitt andra prefix. Skall bli 
skont att slippa det langa portabelprefixet. 
Min manager i Sverige ar SM4CJM.

Val mott i etern.
Tusen tack till redaktionen pa QTC for en 

mycket bra tidning.
Yarl Lundstrom, Cx. Postal 414, BELEM 
PARA, BRASIL

73deSM7FJY

Det var sent nar du kom hem med den dar 
radioamatdren i g3r, min tos.

— Ja, storde bullret dej mycket?
— Nej, men tystnaden.
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Hamannonser
Annonspris:
3: — pr 40 tecken for medlemmar, 
6: — pr 40 tecken for icke medlemmar, 
dock lagst 10: — resp. 20: —.

Text och likvid sandes till SSA, Ostmarks- 
gatan 43, 123 42 FARSTA. Postgiro 2 73 88-8. 
Sista inlamningsdag den 1:a i mdnaden fore 
inforandet. Namn och eller signal m^ste an- 
ges.

■ SALJES

■ Konstantenn obeg. Heathkit, 100: — . 
SWR-meter, beg. 50: — . Allt i ett. SM7DHJ. 
0418 - 192 74 eft. 1800.
■ Drake R4B i fint skick. 8 el. riktantenn 
for FM-bandet. SM6KBV. 0320 - 319 02 - 
412 74.
■ 2 st Taxistationer 80 MHz billigt. 
SM55LPE. 0141 - 140 39 eft. 1700.
■ 4 st 6 el Yagi/7DTT med balun och 
stackningskablar, varav 3 st ngt def saljes for 
350: — . Preamp Angle Linear (U310) 100: — . 
Through Watt meter RW1001L for KV 20 
W— 1 kW, dubbla instr, forward —reflected 
300: — . Ev saljes mitt NAG 144XL 500W 
3500: —. Ring SM0IOT 99 91 46.
■ UFB KV-transceiver ICOM IC- 
720 + CW-filter + mic. Saljes pga studier. H3- 
kan Linderhed SM5JBM, tfn 021 - 35 93 72 
helger!
■ Ten-Tec Argonaut 5W + slutsteg, mod 
405, 100 W +nataggr. m 251/E. 3000:-. 
SM6JVP0300 - 184 05eller0300 - 127 96.
■ HW 101+CW filter. Fabr byggd + 
HP23B + SB600 med inbyggd hogt. 2000: — . 
Saljes pga nyinkop. SM0KFR Ulf Stcihle.
0762 - 296 98 e 1800, 0762 - 241 25arb.
■ Tillfalle! IC251E +IC Speaker 2, obet. 
begagnad, garanti kvar. SM0LHC 08 - 
40 71 63 eft 18.
■ Dataprogram for radioamatdrer skrivna i 
microsoft basic for UK101. Ex.v. CW-tran., 
CW-sandn. och mottagn., Logg och QTH- 
loc. Specialprogram kan framtagas p3 bega- 
ran. Skriv till SM3IXY for utforlig info. Ste
fan Bergman Villagat 61 891 00 Ornskoldsvik.
■ SBE SB-36 KV-TRANSCEIVER Digital 
avlasning 80-40-20-15-10 M Vox, PTT
RIT. Noiseblanker. AGC och SSB. 500 W in
put. Med mikrofon och fdr-forstarkare. Kraft 
aggregat med hogtalare 2000: — + frakt. 
SM5BK Claes Sporrong. Tel. 08 - 716 45 40. 
Tis.-Fre. 09.00-12.00.
■ 120 MHz Pa med QQE 06/40. Blir efter 
ombyggnad FB Pa for2M. NSgonting att roa 
(?) hela edert grannskap med nar det blir 
test. Saljes heist till amatorer langt i fr3n 
Kungsbacka eller bytes mot 2M Taxi stn med 
ncigra Xtaller imonterade. 18.8V DC stabagg 
RF okansligt 12A kont. 18 A intermittent 
(SSB) for 220 V. Ulf Bergstrom SM6GXV tfn 
0300 161 48(arb) 126 56 (hem).
■ SPEECH Processor 7-SP fabr. Cerwood 
till Drake TR7. En riktig RF-proc. med xtalfil- 
ter. InnehSller aven mojlighet att anvanda 
2kHz filtret i mottagning, vilket ger 16-pol fil
ter. Dessutom 1.8 kHz specialtillv. filter mon
terat, som aven det kan kopplas in i serie 
med ordinarie i TR7. Ring SM5FQQ Jan 
0171 - 930 94ekl 18.
■ 18 AVT/WB med radialer och manual. 
Hamtpris 500:-. SM5IZF Bjorn 0222- 
109 68.
■ TS-520 med CW-filter 3.500:-. SM0- 
ATC Dennis. 08 - 771 98 25 e 1800.
■ Video kamera m zoom (ny) + 9" moni
tor 2500: — . Trafikmottagare NC —2 —40D 
•0,5 — 32 Mhz 650: — . Argonaut 509 (ej an- 

vand) 2000: —. Slutsteg 10—11 m 80 W 12 V 
400: — . VFO Geloso (Amatorband) 350: — . 
Universalinstrument triplet 260 220: —. Marin 
VHF telefon 56 kanaler 1 och 25 W 12 V (ny) 
2600:-. SM5HDX Arvo 08 - 45 38 67.
■ CW-stn, Heathkit, HW-16+HG-10B m 
m saljes billigt. Avhamtning. SM5CIE Paul. 
08 - 56 03 90.
■ DRAKE DC4, nytt 900:- till salu. 
Skelleftea Radioamatdrer. SM2EIL Sture 
0910 - 367 58. SM2ICO Jan 0910 - 563 56.
■ FB Icom 701 i mkt bra skick + PS lc701 
+ SM2 bordsmikrofon saljes for endast 5000 
kr. Ring Kalle, SM7HPV. Tel: 0454 - 228 42.
■ IC-701 kord 100 QSO med PS 20 swit- 
chat nataggr. + SM-2 bordsmik + RM-3. 
SM6HOH Tel. 031 - 19 87 85 Per-Olof.
■ Keyer i CMOS teknik. Steglos hastig
40L/m-400L/m, squeez keying, transistor ut 
g3ng. Batt.drift 6V. Keyer med monitor 
(vol&ton kontr.) Hastig 40L/m- 
300L/m,Manuell nyckel ingang. Batt, drift 
6V. Aven i byggsats for info ring SM5IWR, 
Ferdi tel. 0141 534 81.
■ KV-transceiver UNIDEN 2020. 220VAC 
el. 12VDC. 180 W inp. SSB/CW. CW-filter, 
vox, noiseblanker och RIT. 2.900: — SM6FHI 
Ingvar, 031 - 29 38 94, ej efter kl 22.
■ SB 102+ CW filter, slutsteg SB200. 
SM0GYX, Ove 0753 - 716 50.
■ TS 820 digital, cw-filter 4995: . Drake
L4B slutsteg 3.995: — . Dentron MLA 2500 
slutsteg med garanti 5.995: — . 3-bandquad 
495:-. SM0JHFO8 751 88 83.
■ HW-8 m QSK, bug, skalbel. och Power
900:— Koaxrela cx120a 60: 144 MHz tran
sverter 100 mW m. Lada till alia enh. och de 
lar till PA 20 W. 350: - 2 el Quad f. 21&28 i 
glasf. 300:-. Bjdm/7IUN 042 - 732 16.
■ Nu vSras det for QRP. TS-120V + CW- 
filter £ 3.000:— i originalkartong. IC-245E + 
mic och scanner £ 2.400: -.2 m transverter 
SSM-Europa/B + Mickey-programmerbar 
elbugg, billigt. SMOFLT/lngvar 0753 
799 43.
■ Nastan oanvant — halva nypriserna.
Platbockn.maskin f max 2 mm plat, arb. 
bredd 65 cm 1.800: . Datong HF-klipper, 4-
pol JA-mikr-kont in/ut 175: — . Byggda 
Jostykits: AT-390 storn.begr. 20:-. HF-65 
FM-TX, 1 W 30: . Vridkond. m. spolform,
stort plattavst., ur TU-118 80: . Urbilliga,
enkla digitalurbyggs. Nytt kvartsurverk m. vi 
sare (CO 34-1735), 25: . Ny Jacksonskala
SL16, 20: — . Nya RXar m MV&FM 108-174 
MHz, S-meter (Hobbex 50-0140), 
190/160: — . Brussparr resp schema. 
SM7COS, tel. 042 - 23 50 30.
■ Dip meter Heathkit HD-1250. Kalibrerad 
och testad. Svensk bruksanvisning. 
SM7HEZ Hans0459 806 38.
■ TS 820 dig. med 12 V tillsats. I topp-
skick. Slumpas 4.800: . FT 7 mobilrig
2.400:-. -6ETA Henrik, tel 031 -82 76 00 
kvallar.

■ Yaesu Line FR-101D (digital) RX CW-
SSB-FSK-AM-FM 160-10 m och BC KV- 
band med 6 och 2 m konv. 220 V AC 
3.800:-. TX FL-101 CW-SSB FSK-AM 
160-10 m 200 W input. 220 VAC 3.200: .
SM5TK Kurt Franzen, tfn. 0156 - 125 96 e. 
kl. 18.
■ UFB grejor: ICOM IC 280E inkl. 
deln.sats CK 28, som ny 1.300: — . Datong- 
filter FL2, nytt 700: — . Turner 360 low Z, 
mikrofon 50: — . Kenwood mikrofon MC30S, 
ny 100: — . SWR-meter m. dubbla instru
ment, 3—150 MHz 50: — . Kenwood match
box AT 120, ny 450: — . Daiwa automatisk 
matchbox, CNA 1001, som ny 950: —. SM0- 
EBP, Borge, tel. 08 - 86 45 87 e. 1800.
■ Uniden 2020 med tv3 slutror + ett driv- 
ror 3.000: — . IC240 1.200:-. SM0HCI Olle, 
0755 - 149 31.

■ Heathkit 2 m. HW202 transceivers 80 m.
HW12A + AC och DC aggregat HP13. 
Multimeter IM 1212. Frekvensraknare 
IB 101 + delar IB 102. Metraterm termo- 
meter. 4 El Ygai 21 MHz. 5 st PR Radio 100 
mW —3W. 5AEZ, 08 - 711 98 20,8 1600.
■ 12 AVQ, GP-ant. 10—15 —20 m med ra 
dialer 150: — . Mek. bugg Jap. 25: — . 2 m X- 
tals 145.00, 145.70 10: /st. SM5AZS, Las
se, Norrkoping 011 - 18 76 70.
■ Slutsteg SB-220, Versatower P60 18 m 
med jordfaste, rotor HAM-II, 2 el glasf.quad 
20-15-10 tysk. SM2FZX Rune 090 
231 36e. 17.00.
■ KV-transc. Heath HW 100 + PWR HP
23 950: . KV RX Heath SB-303 1500: .
RX:en och TRX:en gar att kora transceivt. 
SM5IXE/Thomas, 011 694 39.
■ Heahtkit2m. HW202 Transceiver 80 m. 
HW12A + AC och DC aggregat HP13. 
Multimeter IM1212. Frekvensraknare IB101 
+ Delare IB102. Metraterm termometer. 4 El 
Yagi 21 MHz. 5 st PR Radio 100mW 3W. 
5AEZ, 08 711 98 20,8 -16.00.

■ 432 MHz mobilstationer Storno COM 
661, 10 W ut. Begar info. Elyter 100 uF/450 
V for PA-bygget. 9282MSS, hittills odver 
traffat tapedeck for meteorscatter, nu annu 
battre med modifieringskits: LF-mixer som 
okar pichen med 6 kHz, LF forstarkare inkl 
hogtalare, nycklad LF oscillator, 1500 Hz for 
klickfri nyckling av TX och automatisk offset 
mellan RX-QRG och TX-QRG. Kitsen hojer 
din max CW speed pa MS till 1500 Ipm.
Pa gang: Fantastisk memory keyer for MS 

och annan trafik, design SM5IWR. BCI/TVI 
problem? Ring, jag hjalper dig garna med 
proffsrad och filter. SM5CHK, Oscar, 0141 
516 70.
■ UFB, IC245E + DATA KONT. + LSB
KRIST. 2.500: . Krist. f. ALFA W 63 RO
R9, 500, 550, 150: . Turner mic. M + 2/U
150: . SM6JLZTomas, 0515/111 21.
■ Defekt. DXO +VFO 100:-. RX KW 77 
160-10 M 300: -. SM6GFR, 0340 216 36.
■ DRAKE-Station som ny saljes billigt T 
4XB/R4-B + Mikr m forst + Manualer. Pris 
3.500: - . Tel. 0563/600 08. SM4ZA Gunnar.
■ 4-ledad kabel 2 kr/metern. 8-ledad kabel
4 kr/metern. Kretskortslaminat c:a 120x300 
mm glasfiber 5 kr. Andra storlekar finns ock 
Sci. Mekaniskt filter 455 khz 80 kr. Bilstereo 
Sky-Tek 2x7 W 500 kr. Bilstereo hogtalare 20 
W 160 kr paret. Booster 2x30 W med PA 500 
kr SM3GXG Per. Tel. 026/985 68.
■ Kenwood RX modell R599S CW. LSB.
USB, FM, AM, 10 band mellan 1,6 MHz 30 
MHz + 144-145 MHz SP modell S 599 
matchande allt som nytt 1.950: . Med san
dare toppen line, event. IC215 eller likn, som 
dellikvid. HVR 031/55 24 60.
■ TR-2200 GX med R0-R9, 145.450, 
145.525. Nya ackar, laddare. 1.000 kr. SM0 
FYD, Nils 08/758 38 25.
■ Har du en IC240 och vill han en scanner 
till den ring dci till SM7FEJ Lars efter 18.00, 
036/914 84.
■ KV-transceiver TS 510 + PS 510 + 
CW-filter + mik. Extra HF-steg. Nastan nya 
slutror. Bra station for 1.700:-. SM4EZG 
Stig. 041/109 25.
■ KV TRCVR GALAXY V MK 2 400 W
SSB/CW 80 10 M. Hemb. nataggr. Pris
1.600:-. Dagtel. 08/29 75 05. SM0GVU 
Walter.
■ Amatbrradioforteckning med telefon- 
nummer. Signaler fr£n AA LZZ i lopande 
foljd. Ej indelat i distrikt som sista upplagan 
av E:22. CA 90 % finns med aktuella telefon- 
nummer. Denna lista kommer ut i borjan av 
april mcinad. Forhandsbestallning kan goras 
per telefon 031 27 73 33 eller via personkon- 
to 35 10 09 50 15. Pris 40:— inkl. moms o 
potto. Leverans efter den 2 april 1981. Klub- 
bar bdr ta kontakt med mig for info.
5 M6G D L Tage N ilsson. ____________

QTC 3:1981 103



SM5LYK Mats Jacobsson, Marieberg, 640 32 
MALMKOPING  T 

SM5LYM Mikael Landing, Kremlevagen 4, 752 46 
UPPSALA  C 

SM7LYN Bertil Andersson, Gorarp 5262, 255 90 
HELSINGBORG  T 

SM3LYO Ivan Akerstrom, Ringvagen 17 (Fack 35),
820 65FORSA  T 

SM5LYP Karl-Erik Lind, Ringvagen 1 F, 640 32
MALMKOPING  T 

SM6LYQ H3kan Persson, Lantmataregatan 15 A,
417 06 GOTEBORG  T 

SM6LYR John Ericsson, Prastackre, Berghem,
511 02 SKENE  T 

SM6LYS Tomas Hogberg, FjallkSpan 11, 424 49
ANGERED  T 

SM0LYT Herbert Andersson, Stenbockens gata
116,7tr., 136 63HANDEN  T 

SM7LYU Lars Jonsson, Knut Wicksellsvag 25,
223 66 LUND  T 

SM6LYV Mats Lejon, Snickerivagen 25, 460 21 
SJUNTORP2  B 

SM0LYW Johan Revvik, Vasavagen 23 A, 181 42 LI
DINGO  T 

SM5LYX Hans Jardne, Fjardhundragatan 23 A,
723 40 VASTER AS  T 

SM7LYY Yvonne Lundberg, Monbijougatan 12 A,
211 53 MALMO  T 

SM7LYZ Mats Wennblad, Box 6088, 550 06 JON 
KOPING  T 

SM7LZA Dag Celsing, Smedjegatan 9, 291 54 
KRISTIANSTAD  B 

SM7LZC Per Lindskog, Vidars vag 2, 245 00 STAF 
FANSTORP  T 

SM5LZD (ex-6539) Erling Hesselager, Akesta,
725 93 VASTERAS  T 

SM0LZE Karl-Gustaf Rosdal, Domargrand 16, 6 tr.,
126 61 HAGERSTEN  T 

SM5LZF (ex-6725) Sven Pauli, Visthusgatan 121,
724 81 VASTERAS T +C 

SM6LZG Reino Pohjanvuori, Akersliden 23, 446 00
ALVANGEN  B 

SM6LZH Anders Bergstrom, Pettersbergsvagen 19,
461 53 TROLLHATTAN  B 

SM1LZI Gunnar Aslund, Herrfors Lye, 620 13 
STANGA  A 

SM0LZJ (ex-SM7GME) Jan Linden, Jungfrudan- 
sen 94, 171 56 SOLNA  

SM0LZK (ex-6300) Viljo Pekkala, Mjolnartappan 85,

136 53HANDEN............................................ C
SM0LZL Olle Ahlstrom, Paradisgrand 6, 3 tr.,

151 36 SODERTALJE  T 
SM0LZM (ex-6206) Jonas Melin, Vespergrand 12,

191 72SOLLENTUNA T +CSM2LZN (ex-GTJ) Stefan Holmberg, Ringvagen 3,
930 10LOVANGER

SM6LZO (ex-CGQ) Owe Lundberg, Holm 4747, 
440 33HARESTAD

SM2LZP (ex DPS) Goran Olofsson, Bjornvagen 
332 A.902 60UMEA  

SM7LZQ Thorbjorn Hultman, Banervagen 7 B,
552 48JONKOPING....................................... T

SM7LZR Johan Ahlberg, Odenscisvagen 5, 552 77 
JONKOPING  T 

SM7LZS Bengt Olsson, Oremolla 1, 270 10 SKIV 
ARP  C 

SM0LZT Erik Hyllander, VSrstigen 26, 144 00 RON
NINGE  B 

SM0LZU Lars Burell, Ramundvagen 17, 179 00
STENHAMRA  T 

SM7LZV Gert-Ove Svensson, TSkasjovagen 6,
293 00 OLOFSTROM  C 

SM6LZW Ase Nilsson, Tvetgatan 273, 442 33
KUNGALV  A 

SM0MAJ Sonia Ramsund, Larsbodavagen 59,
123 41 FARSTA  T 

SM0MAQ Anders Fogeus, Hagernasvagen 29,
183 62TABY  T

Nya medlemmar 
och signaler
Nya medlemmar per den 27 januari 1981
SM3GGP

SM5IJN

SM7IOV

SM2IPU

SM7IVU 
SM0JCT 

SM5JNV

SM5KIQ

SM3KRF

SM2KWV 

SM2KWW

SM7KXH

SM0LFQ

SM7LFX

SM6LJT

SM6LKM

SM4LLR

SM6LNV

SM7LPL 
SM5LQL

Tomas Jauring, FankSlsgatan 3, 754 47 UPP 
SALA
Magnus Bernroth, Tornstigen 9, 152 00
strangnas
Tommy Johansson, roteringsvagen 25 A, 
240 21 LODDEKOPINGE
Arne Lundkvist, Germandovagen 14, 951 41 
LULEA
Gunnar Brorson, Stengatan 18, 260 51 EKEBY 
Nils Eric Haggbom, Box 2068, 137 02 VASTER 
HANINGE
Claes Andersson, Skogsgatan 87, 1 tr., 582 57 
LINKOPING
Kjell Pettersson, Hastskogatan 13 B, 582 53 
LINKOPING
Bengt Forsgren, Sunnasjd 3282, 890 10 BJAS 
TA
Thomas Svensson, Ekenstamsvagen 8, 915 00 
ROBERTSFORS
Mats Svensson, Ekenstamsvagen 8, 915 00 
ROBERTSFORS
Tomas Knutsson, Bjorngatan 5, 216 16 MAL 
MO
Arne Leibing, Skarpbrunnavagen 37, 4 tr., 
145 64NORSBORG
Par Jacobsson, Kanalgatan 84, 291 41
KRISTIANSTAD
Thomas Hedeberth, Tranggatan 5 B, 541 40 
SKOVDE
Johan Bodin, M3nsag3rden, Tove, 520 15 
HOKERUM
Karl-Gunnar Agartsson, Ahlavi, 694 00 HALLS 
BERG
Dick Jacobsson, Box 1522, 420 17 OLOFS 
TORP
Sten Erlansson, S:t Olofs vag 2, 241 00 ESLOV 
Kent Karlsson, Konungsd, 640 40 STORA 
SUNDBY
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 Mikrofon 2 m-beam. Storre rotor. Staf- 
fan, SM6GFR, 0340/216 36.
I i Mekaniskt MF-filter 455 kHz, olika 
bandbr. FM/AM konverter for faksimilbruk. 
LV mottagare Hammarlund SP600 VLF eller 
liknande. Anders Klint, 08 711 83 00 eft. 
18.00.
 Collins 500 Hz CW-filter 455 kHz MF. 

SM5TK Kurt Franzen, tfn. 0156 - 125 96 e. 
kl. 18.
 Versatower eller motsv. ev. rotor och 

ant. 10—15—20. SM7KJH Christer, tel. arb. 
040 - 14 20 29, bost. 040 - 91 83 70.
 Drake 2-BQ Speaker/Q-multiplier ev RX 

Drake 2B. Yaesu FT7B med power. 
SM7BDF Stig Danielsson Ringgatan 4 571 00 
Nassjo.
II 2 m mobil transiver med repeteroppna- 
re. SMSBPS Goran 018 - 42 52 21.
I I Extra VFO till TS520. SM6DEC, Bengt 
Hogkvist, BlSbarstigen 11B, 54600 Karlsborg 
0505- 103 00 (bost.), 110 00 (arb).
 Mandverenhet till AGA Ru, med selektiv 

(mod. m. 10 knappar pS fronten). SM0JMN 
Bernt. 08 -710 95 22.
 Yaesu FC-301. Matchbox till FT-301. 

SM5BQT/NickeO8 - 30 94 01.
 Noise blanker Drake 4-NB samt CW- 

sandare eller -transceiver. Ring Ulf SM3ACT 
063 - 11 48 40.
 DRAKE T-4XB samt Gunndioder CXY

II el. likn. kopes. SM7ECM Anders. 
046/15 20 80 efter 18.00.
 Noiseblanker + AM filter till R4C kopes. 

SM46738. Sven, efter 18.00
 BIRD uteffektmeter + pluggar till dito. 

5722 Brustriod. SM6DHD Borje 033-565 70 
kvallstid.
 Flug-in enheter passande TEKTRONIX 

560- och 540-serie. Garna kvaddade och de- 
fekta. Manualer till Tektronix instrument. 
Kvaddade mainframes av olika serier. Aven 
sSdana med CRT-fel, eller branda trafar. Ror 
E55L, 7586. Ring: Ulf Bergstrom SM6GXV 
tfn 0300/161 48 (arb 126 56 (hem) ej efter 
21.00.

SM7LSJ

SM3LTB

SM7LUG 
SM6LUQ

SM4LVJ

SM5LVU

SM6LVV

SM3LWP

SM5LXA

SM4LXL

SM7LXU

SM7LXV

SM7LXW

SM7LXY

SM7LYL

SM0LZE

SM4-6734

SM0-6735

SM76736

SM4-6737 
SM4-6738 
SM0-6739 
SM4 6740

SM6-6741

SM 7-6742 

SM0-6743

SM 7-6744 

SM66745 

SK7NC

SL8HND

Lennart Bladh, Gronvagen 15 C, 3 tr., 232 00 
ARLOV
HSkan Sjostedt, Box 2011, 871 02 HARNO 
SAND
Bo Svensson, Sand3sgatan9, 340 14 LAGAN 
Vincent Sjostedt, PI. 3910, Draget, 439 00 
ONSALA
Bengt Dahlgren, Trumvagen 7, 663 00 SKOG- 
HALL
Lars Thorsfen, Vasterviksgatan 27, 199 62
ENKOPING
Gosta Emelius, Flygelvagen 1, 435 00 MOLN- 
LYCKE
Hans Nordlund, NordanSgatan 6, 822 00 ALF 
TA
Borje Asp, Stiglotsgatan 73, 2 tr., 582 39 LIN 
KOPING
Lennart Olsson, Klovjevagen 5, 703 58 ORE 
BRO
Hans-Ake Engdahl, Villie 26, 270 12 RYDS-
gard
Christer Nilsson, Svaneholmsvagen 22, 274 00 
SKURUP
Klas-Gdran Fait, Hostvagen 14 E, 352 37 VAX- 
JO
Ann-Marie Bladh, Gronvagen 15 C, 3 tr., 
232 00 ARLOV
Marie Klintman, Ribersborgsvagen 15, 217 53 
MALMO
Karl-Gustaf Rosdahl, Domargrand 16, 126 61 
HAGERSTEN
Hans-Ake Nordahl, Tollavagen 9, 790 43 SOL- 
LERON
Bertel Ljungqvist, Loftvagen 3, 2 tr., 142 00
trAngsund
Jonny Rudberg, Syrenvagen 2, Ekenassjon, 
574 00VETLANDA
Tommy Hager, Norbo, 781 96 BORLANGE 
Sven Lindroth, Box 215, 793 03 TALLBERG 
Goran Blom, Atervall 2, 130 35 INGARO 
Gunnar Mattsson, Offervagen 10, 792 00 MO 
RA
Andrew Lovell, StSIhandskegatan 20, 417 10 
GOTEBORG
Leif Ekberg, Fyrverkaregatan 12 B, 252 61 HEL 
SINGBORG
Roger Wallin, Vintergatan 21, 3 tr., d.g., 172 30 
SUNDBYBERG
Ingemar Fridholm, Koksmastarvagen 12, 
393 64 KALMAR
Ballefors Skola, Avd. Industrielektronik, 540 50 
MOHOLM
AB Rifa, C/VU5C Robertsson, Box 945, 391 29 
KALMAR
HMS Jagaren Halland, 130 61 HARSFJARDEN

Aterintrade

SM4ARI 
SM6ARV 

SM5AYQ

SM5BCF

SM7BIC

SM5CNL

SM6CPY 
SM2DWH 
SM6EGJ

SM6EWB

SM3FHC

SM0GFD

SM1LPM

Elis Mattsson, PI 5665, 685 00 TORSBY 
Veine Andersson, Ekehagsvagen 12, 417 43 
GOTEBORG
Ove V. Andersson, Korgpilsgrand 10, 162 42 
VALLINGBY
Stig Lindgren, Stora Gillberga, 585 90 LIN 
KOPING
Lennart Michaelsson, Gott3kravagen 50, 
230 12 HOLLVIKSNAS
Olov Falk, Bergsundsstrand 37, 117 38 STOCK 
HOLM
Calle Jonsson, Mosstomten, 520 30 LJUNG 
Jan-Erik Hellsvik, Albovagen 18, 941 00 PITA 
Danilo Sustersic, Sodra vagen 4 B, 541 51 
SKOVDE
Goran Granberg, Qvidingsgatan 8 A, 416 51 
GOTEBORG
Anders Wahlstrom, Skogsvagen 3, 840 64 
KALARNE
Sven-Olof Heed, Beckombergavagen 13, 2 tr., 
161 53 BROMMA
(ex-AZC) Tore Gardelin, Allegatan 126, 621 00 
VISBY

Rattelse per den 9 januari 1981 
SM0LMJ Skall vara SM6LMJ

Nya signaler per den 1981-01-21
SM0LVA (ex-FDI) Maire Roos, Ovanbygrand 18, 

163 70SPANGA
SM4LVJ Bengt Dahlgren, Trumvagen 7, 663 00 

SKOGHALL...................................................... T
SM6LVK (ex-6590) Sven Friberg, Sater Istrum,

530 50AXVALL  T 
SM7LVL Leif Carlsson, Violvagen 8, 593 00

VASTERVIK  T 
SM0LVM Mikael Selming, Visattravagen 18 nb.,

141 49HUDDINGE  T 
SM4LVN Mats Vidlund, Storgatan 32, 667 00

FORSHAGA  T 
SM7LVP Peter Sundberg, Roteringsvagen 16 A,

240 21 LODDEKOPINGE  T 
SM4LYD Birger Gustavsson, Box 7759, 777 00

SMEDJEBACKEN  C 
SM7LYE Bo Jonsson, Tranchellsgatan 99, 261 35

LANDSKRONA  T 
SM6LYF Goran Rubensson, Johan Alins gatan 1,

414 76 GOTEBORG  T 
SM4LYG (ex-6133) Lars Thulin, Hallen, PI. 3637,

680 50EKSHARAD  T 
SM7LYH Jan Lundell, Svarthattevagen 6, 230 44

VINTRIE  B 
SM7LYI Ingemar Rask, RSdmansgatan 9, 352 36

VAXJO  B 
SM6LYJ (ex-6456) Bertil Ryberg, Valkeskroken

16 E, 451 42 UDDEVALLA  T
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DATORLITTERATUR
Introduction to microcomputers for the HAM shack....................................... 50:—
V3r elektroniska framtid, B G Wennersten........................................................ 80:—
Mikrodatorn, L Bergstrom...................................................................................... 69:—
Handbok for mikrodatorn, L Bergstrom............................................................. 54:—
Genvag till mikrodatorn, T J Hallberg.................................................................. 54:—
Hur datorer fungerar, T J Hallberg....................................................................... 94:—
Att programmera ABC-80, L R3de...........................................................Ring for pris!
Avancerad programmering p§ ABC-80, A Isaksson.......................................120:—
Styr och mat med ABC-80, A Westh.................................................................. 96:—

Vi har ett av Sveriges storsta urval av aktuell datorlitteratur i lager. Bestall ditt 
exemplar av v3r katalog snarast s3 att du inte skall behova kanna dig akterseg- 
lad i den snabba utveckling som elektroniken uppvisar i dag!

COMPUTER PRESS FORLAGS AB
Box 5038, 580 05 Linkoping

Tel 013-15 00 38 (hela dygnet)

NU
har 1981 ars katalog kommit.
Har Du fatt ett ex?
Om inte, rekvirera ett ex.
Sands gratis.

^BlSvebry Electronics HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 23 SKOVDE 1
TEL 0500 800 40

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

INSTRUMENT
------------------ DANST

Vastra Vagen 84 Ring 0505/123 00
546 00 KARLSBORG -6BVG

TRANSFORMATORER
• VI UTVECKLAR OCH TILLVERKAR
• STORT LAGERSORTIMENT
• Behover Du snabb lev. av prototyp eller 

mindre kvantitet, har vi mojlighet att hjalpa 
till

• Ring B Noven eller S Pettersson

/lU IRANSFORMATOR
- BOX 28, 662 00 AMAL 0532/120 40

PARABOL
1,2 meter i diam. f/D 0.3. For 
1296/2304 MHz. Levereras 
utan nat. Pris: 175:—
Tillsammans med feeder for 
1296 eller 2304 MHz ar priset 
475:-. Billigt for 20 dB p3 
1296 MHz! Natet koper du 
billigast p3 narmaste Lant- 
mannaforening! ■ turns gal- 
vat kycklingnat.

PREAMPS 
muTek Ltds 144 MHz preamp 
med 3SK88 ar utan tvekan 
den mest genomtankta desig- 
nen av alia. Fardigt kretskort 
(trimmat) for endast 165:—. 
Dessutom div preamps for 
432 och 1296 MHz. Ring for 
info! Erfarenheter finns det 
gott om och jag delar garna 
med mig.

POWER
25, 35 eller 75 watts byggsat- 
ser. Eller kanske rentav 1 kW? 
Vi har det, eller skaffar. Det 
galler bSde 144 och 432 MHz. 
Vill garna rekommendera 100 
W-byggsatsen med tvS MRF- 
309 (28V) for 432. Pris: 795:- 
(utan kylflans, I3da och kon- 
takter). Men inte bara bygg- 
satser utan aven fardiga slut- 
steg finns att f3.

2 3 CM?
Nu kommer snart vSren och 
de intressanta fenomenen p3 
23 cm dyker upp. DJH:s nya 
3W transverter for 23 cm kos
tar inte mer an 1699:— och 
den enda med den uteffekten. 
Var med och lek p3 Mikro- 
vSgorna! Skaffa erfarenhet in- 
for TV-satellitSIdern och var 
for inte borja med 23 cm? 
Vi har naturligtvis annan ut- 
rustning for 23 cm ocksS.

KUNGSIMPORT
BOX 10257, S-434 01 KUNGSBACKA, SWEDEN
TEL. 0300-443 89
POSTGIRO 9 10 99-2

RTTY & CW 
KOMMUNIKATIONSDATOR

PAKETPRIS: 4800:- (exkl TV)
(Ordinarie pris: 5550: —)

Med denna dator kan du ta mot och sanda b3de CW och RTTY. 
Datorn bestSr av en CP-100 textskarmsterminal med 86-tangenters 
tangentbord och en UDT-170 RTTY/CW-enhet. For att kora RTTY 
och CW behover du dessutom en transceiver och en TV-mottagare. 
CP-100 kan du dessutom anvanda som terminal till din hemdator. 
Du kan ta emot och sanda RTTY med hastigheterna 45, 45/50/56.8 
/74.2 Baud BAUDOT med 170/850 Hz skift samt sanda och ta 
emot telegrafi med hastigheterna 1-150 wpm.
Vill du se vad denna kommunikationsdator kan gora for dig s3 be
stall ditt exemplar av datormanualerna, som kostar 35 kronor.

COMPUTER PRESS AB
Box 5038
580 05 Linkoping
Tel 013-15 00 38 Order

060-55 76 20 Tekniska frSgor
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PRISEX:

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 for Dig som vill tavla i telegrafi, 
12 kassetter. 365:—
Till samtliga kurser medfoljer larobok med facit.

RADIOTEKHIK

TAMOARtAMATdRER

SPECIALPRIS FOR
sAndaramatOrer
BANDSPELARE Philips N 2234 
Kassettspelare for nat och batteri. Kon 
tinuerlig tonkontroll. Uttag for yttre 
mikrofon med fjarrkontroll for start/ 
stopp. Uttag for extra hogtalare. God 
kand for telefonanslutning.

285:—
135:-

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

KRISTALLER
FOR 2-mb

Till IC-22, TR-2200, TR-7200, Multi-7 & 
8. Standard, KP-202, HW 202, IC-202, 
IC-201, TS-700, Multi-11, FT-202.
Samtliga repeaterfrekvenser och de 
fiesta direktfrekvenser.
Pris: 30:—/st. Dock TS-700, IC-201 &
202 35:—/styck.

SM6ETR

L. WESTERLUNDS 
ELEKTRONIK

Stabbegatan 17, 416 80 GOTEBORG 
Tel. 031-21 83 23 eft. 17.30

FRAKT OCH POSTFORSKOTTSAVGIFT TILLK.

265:- INKL. MOMS
PRISGRUPP II

250:- INKL. MOMS
1000 ST PRISGRUPP I

REKLAM-
BOX 43 572 01 OSKARSHAMN TEL 0491/174 14

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksqaranti. Cirkapriser inklusive forsakring
och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga flygstationer). Tull
och mervardeskatt tillkommer. Skriv s3 fSr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i Sv. kr. den 1980-03-05.

R.L. Drake "State of the Art” (heltransistor)
TR7/DR7 0 30 MHz, 250 PEP 1380 (5.825:-)
PS7 i 305 (1.290:-)
R-7 0 -30 MHz 1280 (5.400.-)
L-7 (Note A) 1165 (4.915:-)
MN2700 (Note A) 295 (1.245:-)
SSR-1 0.3 30 MHz SSB, CW, AM 340 (1.435:-)
Note A prisokning nara forestSende

Atlas Radio "State of the Art" (heltransistor.)
210X 10 80 m 200 W PEP 545 (2.300:-)
210 NB 10 80 m 200 W PEP i 575 (2.430:-)
350XL Dig 10 160 m 350 W PEP » 1050 (4.435:-)

(inkl nya banden)
350PS > 250 (1.055:-)

Ten-Tec "State of the Art" (heltransistor.)
509 Argonaut QRP 5 W 10 80 m 350 (1.480:-)

(med postpaket)
540 10 80 m Analog 200 W PEP < 645 (2.725:-)
544 10 80 m Digital 200 W PEP J 790 (3.335:-)580 Delta Digital 10 80 m 200 W PEP j 845 (3.565:-)
546 OMNI B Digital 10 80 m 200 W PEP 1028 (4.340:-)PS 220 VAC J

160 (675:-.)

CDE Rotorer (med postpaket)
HAM IV 220 V I 193 (815:-)
T2X 220 V $ 265 (1.120:-)
Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dentron, Atronics Code Reader etc.
Pris p3 forfrSgan.
Antenner
Telrex, Mosley, Hy-Gain.
Pris p3 forfrSgan.
PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MEDDELANDE.

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.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport, Illinois 60441 USA
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RF THRU-LINE WATT METER 144-435 MHz

MODEL
T-435

Pris: 425:— (inkl. moms)

Beslag beregnet for rotor i mastetop

Vippestativ

—4-...

Fundamentssektioner

SPECIFIKATIONER
Frekv.omr^de: 144 + 435 MHz 
Effekt max: 120 W 
Impedans: 50 Ohm
Dampning: 0,03 dB
Noggrannhet: 10 %
Anslutningar: N-kontakt
M3tt: 87(H) x 190(B) x 84(D) 
Vikt: 760 g

HOBBY ELEMENT

435MHz

Stalvarefabrik^ci^
Smedevei 2 6900 SKJERN

ca vaegt 200 kg

Box9141
102 72 STOCKHOLM (tel 08/19 53 09 kl 18.00-20.00)

Fristaende fackverksamhet i 
varierande hdjder fr3n 9 105
meter och med olika kapaci- 
tet i toppbelastning. Priser 
och broschyrer pa forfrSgan. 
Alla uppgifter till kommuner 
och byggnadsnamnder till 
handahSlles.

Generalagent och importdr:

AB VHF TEKNIK
Nr 68
235 00 Vellinge - Tel. 040-42 04 30

0,5 m2
1,0 m2

ANTENN MASTER
100 m

9,0 - 19,5 m

TELESKOPMASTER

SWR/WATT METER for 2 m och 70 cm
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66-83 MHz
144-148
148-174
420-512

aJ
4

Frekvensomraden 250FB:
Scanners med 
alia funktioner Frekvensomraden 220FB:

66-88 MHz
118-136
144-148
148-174
420-512

the 
BENCHER 
ULTIMATE

• Marknadens absolut fornamsta manipulator.
• Separat justerbara kontaktavstSnd, justerskruvarna ar 

ISsbara.
• Fjadertrycket ar justerbart inom ett stort omrfide, aven 

individuellt justerbart tryck.
• Sjalvjusterande nylonnSllager, eliminerar all form av glapp 

och kontaktstudsar.
• Kontakter av massivt silver garanterar mycket ISng livs- 

langd.
• Paddlar tillverkade av maskinpolerat plexiglas med myc

ket fin finish.
• Precisionstillverkade mekaniska detaljer i massiv for- 

kromad 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: 325:— Forkromad: 435:— 
inkl. moms 23.64 %.

PADDLE. . .a dual lever, 
iambic keyer paddle that 
will increase your speed, 
accuracy & operating comfort.

Funktioner 220FB:
Programerbart minne 20 kanaler 
Valbar sokhast. 4 resp 11 frekv/sek 
Specialprogram for kust-VHF och flyg

Funktioner 250FB bl a:
Minnesfunktion for antalet anrop/frekv. 
Programerbart minne 50 kanaler
Sokning uppdt eller neddt i frekvens 
Digitalklocka
Valbar sokhastighet, 5 resp 15 frekv./sek
Styrning av yttre anslutning (ex. bandspela 
re)

Begar
specialbroschyrer!

Gemensamma funktioner for 220FB och 250FB:
Syntesmottagare utan kristallbyten
Frekvensprioritering
Automatisk/manuell sokning 
Frekvensblockering
Anslutning for yttre antenn och hogtalare 
Kan stromforsorjas med 12VDC

Aktiebolaget
SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 Besoksadress: Tel. 054 -10 03 40 0900—1700

651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S

Handelsbolaget Sohlair
Nysatravagen 24
18161 Lidingo tel 08 63 72 64, kvallstid 08 766 12 19
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LXJ NORD TELE
KOMMUNIKATIONSRADIO • MOBILTELEFONER

Hor med oss 
SM2ALT 

& 
SM2ALS 

.det lonar sig!

TONODRAKE •

BUTIK & 
SERVICE 
Ojagatan 75
943 00 OJEBYN 
Tel: 0911/659 75

DAIWA

Vi leveranstrimmar alia appa- 
■ rater!
— en trygghet for Dej!

TS-120 10 80M SSB/CW tvr.
S-mod: 200W, V-mod: 20W input.
Analog + digital frekv. avl.
Bredb.avst. PB-tuning VOX, NB m.m.
12V DC.

Ring for vidare 
information.

VI SAUER • BYTER • KOPER • REPARERAR

IC-240: 2m 10W FM 22 programerbara 
kanaler.
R0-R9 + 500/525/550/575 forpro- 
grammerade. Tonoppn. (12V).

Billig och bra 2m FM "walkie- 
talkie” 400 kanaler, tumhjulomk.
2W/0, 2W ut. Ni-Cad ack. med 
laddare, gummiantenn.

IC-2E

HYGAIN • KLM • CUE-DEE m.m.

STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHOR

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

ICOM • YAESU • KENWOOD

R-1000: Trafikmottagare 200 kHz 30 
MHz i 30 band. SSB/CW/AM. Digital/ 
analogavl. Noiseblanker. Digitalklocka/ 
timer, 220 V. En RX som vi rekommen-

Vi ordnar amortering 
upp till 3 dr!
— med goda villkor!

VI SAUER:

TR-7: 250W 10-160m SSB tvr. Digi 
tai + analog avl. Bredb. avst. PB-tuning, 
VOX, NB, RIT, (12/220V). 
RX general coverage 0 — 30 MHz.

IC-720: 10—160 m + nya banden. RX 
tacker kont. 100 kHz 30 MHz, 100 W 
ut CW/SSB/RTTY/AM. Dubbla VFO, 
BP-tunig, digitalavl. VOX, NB, RIT, 
220 V/12 V.

IC-251E: 2m 10W SSB/CW/FM tvr. 
2st VFO, scanner, minnen m.m.
x-talstyred tonoppn. SWR/C/S-meter. 
Switchat PS 220V samt 12V DC.

4C-260E 1W/10W 2m, SSB/CW/FM,
2 VFOer, 3 minnen, scanner, micro- 
datorstyrd digital PLL-synthesizer, 
Xtal tonoppnare (12V), liknar f 6 265E.

Antenner - Rotorer - Master

666:-

stOr du grannens tv?

>ooooooooooooqoooo€w-oooooooooooooooooooooooooooooo

Se till att bdde din egen TV/radio och grannens inte stors av sanda- 
ren.
LSgpassfilter for sandaren
Hogpassfilter for TV-apparaten
Ferritstav for stereoforstarkaren

NY MOBILRIG FOR 
VARENS UTFLYKT?

VAREN AR PA VAG! 
ANTENNDAGS!

240:—
98:—
75:—

25:—
325:-

Yaesu FT707, en fullvuxen miniatyrrig 5.275:—
Kenwood TS130S, behandig i handskfacket 6.200:—
Yaesu FT 101ZD, nu med nya banden. Bestseller 5.390:—

ICOM, Kenwood, Yaesu ■ sandare for alia behov och smakrikt-
ningarll
ETM 3-c den perfekta elbuggen
Kvalitet ut i fingerspetsarna!
Prefixkarta (ARRL) praktisk prydnad
QTR 24D varldsklocka for radioamatdrer

Fritzel GPA-30,10-20, 2 kW PEP, groundplane 375:—
GPA-40,10-40, 2 kW PEP, groundplane 540:—
GPA 50,10-80, 2 kW PEP, groundplane 665:—
W3-2000, 10-80, 2 kW PEP, W3DZZ 505:—
FD-4, 10-20-40-80, windom, 500 W PEP 270:—
80/40 Dipol 2 kW PEP 265:—
Beamar: FB 23,2-el, 10-20, 2 kW 1.200:—

FB33,3-el, 10-20, 2 kW 1.860:—
FB53,5-el, 10-20, 2 kW 

EWS 3040,40-meterstillsats for 
Fritzels beamar.

2.275:—

Kor dx med svangbar dipol! 575:-
Hy-Gain Quad och beamar
Tonna, Telo Beamar for 144 och 432 MHz
Araki Stackad 5/8 for 144 MHz 325:-
Rotorer CDE (AR40, CD45, HAM IV, T2X) 

Fukner (FU200, FU400), Emotator, 
Daiwa

Versatower Antennmaster (hoj-, sank- och fallbar)

AVBETALNING? INBYTEN? 
JAVISST!

CAA-elelctromk
Box 4045, 550 04 JONKOPING 
036/16 57 60. Nils SM7CAB

ALLT FOR
AMATORRADIO
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co
HEATH

ICOM
HEATHKIT SCANDINAVIA AB

Norr Malarstrand 76 
Box 120 81

102 23 Stockholm 12
Tel. 08 - 52 07 70

Rex pris 353:— inkl moms 
Namnskylt 30:— inkl moms

HFinaxKoninaxKonto:

KOPKORT

National Panasonic T»h hn» s arf

-konto

HEATHKIT

SA-1480
• Remote coaxomkopplare
• Switchar 5 antenner
• 0,2 dB forlust vid 100 MHz
• Klarar2kW
• Kan jorda alia antenner
PRIS (byggsats ink. moms) 750:—

DEN PERFEKTA TELEGRAFINYCKELN 
SVENSK TILLVERKNING
— Manuell nyckel, utford i gedigen massing
— Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
— FingSngade skruvar for exakt justering
— Silverkontakter
— Manipulatorarmen monterad p3 slitsad bladfjader, en 

perfekt konstruktiv detalj
— Fullstandig balans for avspand nyckling
— Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning. Vikt ca 

1 kg
— Du kan f3 din anropssignal ingraverad for en billig pen

ning
— En nostalgisk skonhet, om du s5 vill, en prydnad for ditt 

shack

w
: = « 
*?•
fl 

■’

• y
 _ •
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Extender board
Hobby prot. board
Serie interface (TRS80, 16 K) 
Light Pen (Ej kit, TRS80)
Modem (for mik + 8 ohm hogt)

• Parallell interface med 2 st 6522
• Serie Interface RS232 0-30 K Baud
• 8 Ch. opto is ol. input
• AD + DA converter
• 2 Ch. temperatur sensor

OBS MYCKET LAGA PRISER (200-500:- per Kit)

HAM PROGRAM
Sentecs programbank finner du:
SLOW SCAN — kraver nastan inget interface APPLE 11/din transceiver 
CW/RTTY/ASCII — 10/600 takt + 32/300 Baud kont. i samma program 
QSL MANAGER - TRS80
HAM PAK

Dessutom nastan allt i underhallning, nyttigheter, sprak etc.

ICOM
Vi har nu det mesta i lager

im-pak |
Be om vSr lista p3 komponenter

SENTECAB
Upplandsgatan 39, 113 28 STOCKHOLM. Tel. 08-32 4600

Sentec lagerfor APPLE II och TRS 80 med alia tillbehdr. Nu finns ocksa 
databyggsatser — framst som plug in kort for APPLE II men anvandbara aven 
for andra maskiner:

DATA
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Komfort
Industri

• Instrument

EKB — Flaktspecialisten har 100-tals olika 
flaktar i lager.
1000-tals kombinationer. Alla anvandnings-
omraden t ex.

FLAKTAR

p-PROCESSOR-KRISTALLER
i lager

Frekvens 
kHz

1000
1843,2 
2000
2097,152
2457,6
3276,8
3579,545
4000 
4194,304 
4433,619
5000 
5185 
6000
6144
8000 

10000 
12000 
18000
18432 
20000

Hdllare

HC 33/U

Pris/st 
100-pris 

22: 
20: 
13: 
13:- 
13:- 
13: 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50 
7:50

7:50s.

100-pris for
3,5-26 MHz 
Ovriga frekvens er
13-22 kr/st/100-pris

Kort leveranstid

Ulvsundavagen 21
Box 1235, 161 12 Bromma 
Tel 08 26 25 30
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MIC

PHONO

I u
l i.

woe

Off

 C*i ’0
-RfT-fik-lF SHIFT

MIC-®~ CAR

POWfH

VOX AlC

MAN '«

fix

YfO

FrekvensomrSde ... .

Trafiksatt 

3.5- 4,0 MHz
7,0-7,3
10,0-10,5
14,0-14,35 
18,0-18,5 
21,0-21,45
24.5- 25,0 
28,0-28,5
28.5- 29,0
29,0-29,5
29 5—29 7
SSB: (A3J), CW (Al)

Input
Mottagarkanslighet .
Mottagarselektivitet .

Stromfdrsorjning .. .

MStt(BxHxD)

SSB: 20WPEP
S/N 10 dB eller battre vid 0,25 pV 
SSB: 2,4kHz(-6dB)

4,2 kHz (-60 dB)
CW: 0,5 kHz (-6 dB)

1,8 kHz (-60 dB) 
med extra CW-filter YK-88C
12-16VDC
Sandning: 19 A
Mottagning: 0,7 A
241x94x293 mm

Vi kt 5,6 kilo

Elektronikhuset i Soina

08-7300700
EL FA
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 
INDUSTRIVAGEN 23• 08/73007OO

Nytt f ran 
KENWOOD

TS-130S
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NYHET
ICOM IC-24E

ICOM IC-24E i standardutforande.

ICOM IC-24E med remotecontrollen IC-4R monterad.
Komplett monteringssats medfoljer for remotecontrollen vid kop av IC-4R.

ICOM IC-24E ar den gamla valkanda IC-240E i moderniserat utforande.
Samtliga kanaler mellan 144.000—146.000 MHz i 5 kHz steg.
Uteffekt 1 W eller 10 W
Trafiksatt FM
Tone call 1750 Hz

Stationen levereras med handmikrofon med inbyggd forstarkare, mobilfaste, handbok pa engel- 
ska och diverse pluggar.
Pris: IC-24E 2.400:- inkl. 23.46 % moms.
Pris: IC-4R 230:— inkl 23.46 % moms

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 Besoksadress Tel 054 10 03 40 0900 1700 Bankgiro Postgiro

651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex 66158 SRSSCAN S 577 3569 33 73 22 2
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ANTENNER 
HJALPER DIG

BEAMAR for 10-15-20 m
FB 23 2-el 2,5 m bom 0 2" 5/5,5/5 dB 1.200: -
FB 33 3-el, 5,0 bom 0 2" 8/8,5/7 dB 1.860: -
FB 53 5-el, 7,5 m bom 0 2" 10/10/8,5 dB 2.275: —
Utbyggnad for 40 m, EWS-3040 575: —
Balun pS ringkarna for beam 140: —

VERTIKALER, fristciende med radialer
GPA-30 10- 15-20 hojd 3,55 m 2 kW PEP 375: -
GPA-40 10-15-20-40 hojd 6.00 m 2 kW PEP 545: - 
GPA-50
10-15-20-40-80 hojd 5,45 m 2 kW PEP 665:-

TRADANTENNER m. balun pa ringk.:
NYHETI
W3-2000 80-40 (20-15 -10) 2 kW PEP 
80/40 dipol 2 kW PEP
FD-4 windom 80 - 40 - 20-10 500 W PEP

505:
265: — 
270: —

TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m
5/8 ground plane 150: —
4-el vert 1,1 m bom 7 dB 90: —
10-el hor 2,8 m bom 11 dB 165: —
5 -1- 5 elements kryssyagi 215: —
Filter Er kablar for 10(4) over 10(4) + 3 d 90: —

D:o for 70 cm:
25-el. horisontell 3,1 m bom 14 dB 175: —
11-el. horisontell 1,1m bom, 11 dB 145: —

CDE-rotorer (220 V med skyddsjord):
AR-40 inkl undre mastfastet
CD-45 inkl undre mastfastet
HAM-IV inkl undre mastfastet
T2X TAIL TWISTER exkl undre mastfastet
T2X mastfaste, heavy duty

435: — 
880: — 

1.425: - 
2.225: — 

275:-
Dessutom koaxialkabel, baluneretc. 
Alla priser inkl moms fritt Lidingo

Per Wikstrom SM5NU 
08 766 22 50 
08 766 39 01

in
kl

 m
om

s 
in

kl
 m

om
s 

in
kl

 m
om

s 
in

kl
 m

om
s

18
m

jo
rd

fa
st

e 6.7
50

:—
 

18
 m

 b
er

gf
as

te
 7.3

50
:—

 
18

m
jo

rd
fa

st
e 8.6

50
:—

 
18

 m
 b

er
gf

as
te

 8.9
50

:—

P6
0 

B
P6

0 
P6

0S
 

B
P6

0S
"S

U
PE

R
"

"S
TA

N
D

AR
D

"
H

O
G

LE
G

ER
AD

E 
st

SI
ro

r N
U

 a
ve

n 
i S

TA
N

D
AR

D
-m

as
te

rn
a

VE
R

SA
TO

W
ER

PR
ES

S 
ST

O
P 

N
YH

ET
M

ED
 O

M
ED

EL
BA

R
 V

ER
KA

N
 -

QTC 3:1981 115



ENTRE E
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4-5 APRIL

 

Box 5222, 402 24 Goteborg 
Telefon 031/200000

4“ | QP Te'ex 20600
O Lil Lwld\^ Telegram Maessan

Sveriges Sandare Amatorer, SSA, arsmote sondag 5 april • 
Scandinavian Amateur Radio Teletype Group, SARTG, foreningsmote • 

Swedish Maritime Mobile Radio Club, SMMRC, Arsmote • 
DX-traff med filmer fran DX-expeditioner • 

MikrovRgssymposium, lordag 4 april •
(X)YL-traff for licensierade och icke-licensierade med intresse for amatorradio •

Diplom Interesse Gruppe, (DIG), traff med deltagare fr&n Vasttyskland • 
Frimarksutstallnmgar: Postmuseum med tema »Telekommunikationer» och 

SM6CVE »Amateur Radio on Stamps»
Postverket ce'ebrerar arrangemanget med en sarskild minnespoststampel • 

Storamatorradiofest pa lordagskvallen •

©

Information

Svenska Massan

Sjalvklar traff pun kt for radioamatorer 
och alia radiointresserade!

DESSA MOTEN OCH KONFERENSER PLANERAS: X

OLIKA AKTIVITETER:

En rad olika aktiviteter arrangeras runt den kommersiella utstallningen - t.ex:
Filmforevisningar »A ham's Wide World», »The World of Amateur Radio» • 

Publiken far testa sina kvalifikationer som telegrafister • 
Amator-TV-sandningar • 

»Ravjakter» • 
Musikdirektor Egon Kjerrman och redaktor Erik Bergsten • 

CW-tavling • 
Mobilradiorally •

EZ7 I oI D

I samba nd med foreningen 
SVERIGES SANDAREAMATORERS ARSMOTE 

arrangeras en utstallning av utrustningar for 
AMATORRADIO PRIVATRADIO TILLBEHOR 

Lordagen den 4april och sondagen den 5 april 1981 
i Svenska Massans hallar, Goteborg
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KOI’KORT

POLB RRDIO
OstervSrnsgatan W 
Box 3043, 200 22 MALMO 
Tel 040-29 24 20

VALKOMMEN DU PRIS- OCH KVALITETSMEDVETNE!

PRESSTOPP
LAGERVARA
ICOM IC-720 den heltackande kortvagstransceivern med switchat ps
Yeasu FT-707 prisvard och kompakt trcvr med de nya banden
Yeasu FT-107 lyxstationen
Yeasu FT-902 dvs FT-901 i ny utgava med de nya banden 
Yeasu FT-101 lagpristransceivern som kan mycket
Icom IC-251E, IC-260E, IC255E, IC-280E, IC 202S, IC 215E, IC-402,

IC-451 M.fl.
Kenwood TR-2400 handapparaten
Yeasu FT-207R handapparat med LED och 121/2 kHz-raster
Icom IC-2E litet krutpaket
Yeasu FT-404 handapparaten for 70 cms

9995:— 
begar prisuppg. 
begar prisuppg. 
begar prisuppg. 
begar prisuppg.

begar prisuppg. 
2600:—

begar prisuppg. 
1695:— 
1975:—

TONNA
Varfor lyckas Du inte bra i tester och under oppningar? Du har ingen Tonna pa taket?! Satt upp 
ett par stycken medan Du anda halier pa — det lonar sig!
144 MHz 432 MHz
4 el. m. balkongfaste 209:— 19 el. 290:—
9 el. 240:— 19 el. X-yagi 482:—
9 el. portabel 272:— 21 el. 415:—
9 el. X-yagi 447:— 21 el. for ATV 415:—

16 el. 499:— 1296 MHz
16 el. portabel 549:- 23 el. 440:—
13 el. portabel 430:- 4 x 23 el. inkl. kablage o H 2599:-
PRE-AMPLIFIERS
Forutom SSB-Electronics breda program av antennforstarkare, har vi gladjen att presentera 
ytterligare en typ fran H Burdewick KG i Vasttyskland. Samtliga modeller ar mycket kompak- 
ta och avsedda for montage i befintlig apparat.

MMV 28/2 TT

MMV2KB

MMV3BBX
MMV2KBDX
MMV 3BBX-DX

tvastegs forstarkare med BFQ29 och BFR 34A. f = 2—30 MHz. Lagpass
filter pa in och utgang. Z = 50 ohm. NF = max 1 dB. IP = 14 dBm. F = 
17 dB. Storlek: 60 x 10 x 17 (L x B x H).
tvastegs forstarkarsteg for 144 MHz med BFQ 29 och BFR 35A. Data enl 
ovan, men 77 mm lang och med bandpassfilter, 2-stegs.
som ovan men for 432 MHz med Helixfilter pa in och utgang. NF = 1,3 dB. 
som MMV 2KB men trimmad for 144,0—144,5 MHz
som MMV 3BBX men trimmad endast for 432 — 434 MHz

KV-ANTENNER
Vi lagerfor hela Fritzels sortiment av kortvagsantenner.

mAnadens erbjudande

Begransat parti FT-301 Dig och FT-301 Analog 10 % rabatt tom 31/3



Bilden visar nagra av de nyheter som ELFA lagerfor. Bl. a. Powersupply 13,5 V 20 A, 
SWR-meter PF 810, DJH-transvertrar i nytt utforande, mobilantennerfabrikat Avanti, 
for induktiv koppling, inga haltagningar behover goras, scannermottagare i byggsats 
2 m FM och AEA MorseMatic elbuggar i olika utforanden.

Elektronikhuset i Soina

08-7300700
ELFA
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23-08/7300700




