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FORENINGEN SVERIGES SANDAREAM ATORER

ngsdetaljeniForsalj

Telefon 08 64 40 06
Postgiro 5 22 77 -1

123 42 FARSTA

Ostmarksgatan 43

For SSA-medlemmar: 
Blazermarke SSA, 20:70
SSA-dekal 5 st. 5:90
Bildekal 10:30
QSL-marken, i kartor om 100 st. 10:-
SSA medlemsnSI 24:60
OTC-nfll 29:50
N3I med anrop 24:60
NSIstoppar 5:20
Satt in beloppet p3 postgiro 5 22 77-1

Grundlaggande Amatorradioteknik, kopierad 
upplaga 32:50
OSCAR-satelliter, engelsk upplaga.

av. S. Karamanolis 88:55*
Solid state design 64:00
ARRL:S HANDBOOK Slut f.n.
FM REPEATER 52:15
DXCC-lista 7:40
ARRL:s Antennbook Slut f.n.
Hints and Kinks 42.30
Ham's Interpreter, 10 sprak 20:70
Loggbok, A4-format 19:70
Loggbok, A5-format 13:30
Televerkets forfattningssamling,

Q-forkortningar 3:75
Televerkets forfattningssamling, B:29,

utdrag ur int. telekonventionen 2:45
Bestammelser for amatorradioverksamheten, 
B:90 7:90
QTH-karta, 28 x 30 cm 4:90
Prefixkarta, 90 x 70 cm 24:60
Storcirkelkarta, farglagd Slut f.n.
Testloggblad i 20-satser 8: —
VH F-loggblad i 20-satser 8: —
CPR-loggblad i 20-satser 6:30
Registerkort i 500-buntar 32:25
Telegrafinyckel 295:00
Teleprinterrullar, vid postbefordran

tillk. paketfrakt, vid hamtning 8:55
Diplombok, ny upplaga 50: —
SSA-duk, 39 x 39 cm i fem farger 14:74
QTC-parm, A4 format 29:50

SVERIGES
sAndareamatOrer
KANSU: OSTMARKSGATAN 43
123 42 FARSTA 
TELEFON: 08 64 40 06
POSTGIRO: 5 22 77 1

EXPEDITION OCH TELEFONTID 8-11.30,
12.3015.

KANSLIST: Margareta Platin
LORDAGARstAngt
QSL: Sista torsdagen i varje mSnad 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. 09.00 10.00.

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

6 C, 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, Allevagen 7, 

184 02 Osterskar, tel. 0764 613 02.
Kassaforv.: Martin Hoglund, SM5LN, Spann- 

vagen 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, Stor 

gatan 1,710 41 Fellingsbro, tel. 0589 206 36.
V. tekn.sekr.: Michael Grimsland, SM0EPX, 

Lagavagen 31, 121 59 Johanneshov, tel. 08 49 29 33. 
39 29 33eller49 18 71.

Trafiksekr.: Lars Olsson, SM3AVQ, Furu 
movagen21 K, 803 58Gavle, tel. 026 11 84 24.

V. trafiksekr.: Vakant.
Ungdoms och utbildningssekr.: Eric Carlsson, 

SM7JP, Kinnagatan 23, 575 00 Eksjd, tel. 0381
112 77.

V. ungdoms o. utb.sekr.: Reidar Haddemo, 
SM7ANL, Tulpangatan 23, 252 51 Helsingborg, 
tel. 042 13 85 96.

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

7 tr., 124 48 Bandhagen, tel. 08 99 84 95.
vDL0: Sven Hubermark, SM5DDX, Hammers- 

tav. 15, 145 71 Norsborg, tel. 0753 282 20.
DL1: Roland Engberg, SM1CXE, Box 27, 620 12 

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

gatan 596, 621 52 Visby, 0498 793 90.
DL2: Bjarne Knuts, SM2FGO, Majringen 3, 

940 45 Vidsel, tel 0929 303 63.
vDL2: Staffan Meijer, SM2DQS, Fysikgrand 

1B 107, 902 40 Umed, tel. 090 19 59 88.
DL3: Owe Persson, SM3CWE, Skornetvagen 8, 

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

863 00 Sundsbruk, tel. 060 56 88 73.
DL4: Erik Persson, SM4GYS, N. Braten 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 Sjoden, SM6CVE, Dr Lindsg. 6, 413 25 

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

vagen 3, 523 00 Ulricehamn, tel. 0321 - 126 86. 
DL7: Hans Bjorneberg, SM7DLZ, Box 150, 

380 65 Degerhamn, tel. 0485 - 600 65.
vDL7: Birger Axelsson, SM7EKT. +

Revisorer
Forste revisor: Carl Henrik Witt, SM7FXB, Bran- 

nanvagen 1,260 40 Viken. Tel 042 - 23 74 41.
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)
Einar Braune, SM0OX, ordforande. 
Stig Johansson, SM0CWC, sekreterare. 
Martin Hoglund, SM5LN, kassaforv. 
Ulf Swalen, SM5BBC, DL-representant.

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

sektionsledare aterfinns under styrelsen.

Sekretare-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.

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

forsaljningsdetaljen, 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: Eric Jonsson, SM1ALH, NygSrds 

62016 Ljugarn, tel. 0498 933 83.
QSL-DC2: Jan E Holm, SM2EKM, Bjorkelunds 

vagen 30, 961 00 Boden.
QSL-DC3: Karl-Olof Elmsjd, 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.

QSL SJ9WL( Bo Danielsson, SM0BMG, Skogs- 
torpsvagen 48, 191 39 Sollentuna, tel. 08
35 18 19.

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

kasevagen 14 B, 175 61 Jarfalla, tel. 08 89 33 88. 
Intruder Watch: Karl-Erik Lundaren. SM2ALT. 

Ojagatan 75, 943 00 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, Rosen- 

gatan76, 434 00 Kungsbacka, tel. 0300 150 06.
SSA MT: SM6EWB, se ovan.
WASM I: Kjell Edvardsson, SM0CCE, Halleskci- 

ran43, 126 57 Hagersten, tel. 08 - 88 35 49.
WASM II: Karl O Friden, SM6ID, PI. 1084, Mo- 

rup, 311 03 LSngSs, tel. 0346 943 38.
Utlandska diplom: Osten Magnusson, SM5DQC, 

Box 110, 599 00 Odeshog.
Radiopejlorientering: VRK RPO-sektion och 

Lars-Gunnar Hoglund, SM5JCQ, Bjornfallsvagen 
20, 722 42 VasterSs, tel. 021 33 19 73.

VHF: Folke RSsvall, SM5AGM, Vasterskarsring- 
en 50, 184 00 Akersberga, tel. 0764 - 276 38. Ej ef- 
terkl. 18.00 UT.

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

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

AMSAT: SM5CJF.
Repeater: GotheEdlund, SM4C0D, Bo Eriks vag 

30, 781 65 Borlange, tel. 0243 295 04.
Samverkan SSK: Ivan Geidnert, SM5ASE, Mil- 

stensv. 6 A, 183 38Taby.

Ungdoms- och utbildningssektion
Ungdoms- och utbildningssekr.: Eric Carlsson, 

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

SM7ANL.
Handikappfrdgor: Enar Jansson, SM4IM, Gar- 

desgatan 4, 670 50 Charlottenberg, tel. 0571 - 
200 93.

SWL-fragor: Ingmar Larsson, SM5-3583,
Kyrkvardsvagen 37, 140 30 UTTRAN, tel. 0753 
327 27.

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.
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TELEVERKETS RADIODIVISION
Huvudkontoret
Frekvenssektionen, Farsta
Televerkets dispensgrupp

Ar 1977 tillkom en samrSdsgrupp for dis- 
pensarenden rorande amatorradiocertifikat.

Avsikten var att skapa insikt om de kriteri- 
er och bedomningsformer, som bdr tillampas 
i detta sammanhang. Det var d£ naturligt att 
en representant frAn SSA ingick i gruppen.

Som vi tidigare meddelat Er arbetar vi se
dan en tid tillbeka med att fora in all myndig- 
hetshandlaggning av amatorradioverk- 
samheten inom ramen for televerkets basor- 
ganisation.

I skrivelse 1981-09-30 har divisionschefen 
beordrat noggrann provning av behovet av 
nu existerande arbetsgrupper och om inte ar- 
betet kan bedrivas i basorganisationen.

D3 vi enligt min mening har vunnit erfor- 
derlig kunskap om de kriterier, som skall sty- 
ra dispensverksamheten och med beaktande 
av divisionschefens ovan namnda direktiv 
har jag beslutat att upplosa dispensgruppen 
frSn och med 1982-01-01.

Dispensarenden kommer darefter att 
handlaggas inom radiodivisionens 
basorganisation.

jag vill i detta sammanhang framfora mitt 
tack till SSA och dess representant for de 
vardefulla bidrag som lamnats for att finna 
goda kriterier for dispensarbetet.

Med vanlig halsning
Gunnar Malmgren

NRRL 
meddelar

Till SSA
Npdsamband — sambandsprpver 
og kartlegging av 
dekningsomrdder

For tiden foregSr det utprpvning av sam- 
band mellom Redningshelikoptre og ama- 
torstasjoner p3 bakken, og kartlegging av 
rekkevidde/dekningsomrSde. Forelopig fore- 
g5r provene i Nord-Norge.

Det benyttes frekvenser i HF-bSndene — 
hovedsaklig 3710 kHz, nedre sidebands tele- 
foni.

Redningshelikopterns benytter kallesig 
nal WIKING fulgt av to tall.

Amatorstasjonene benytter kallesignal 
LC fulgt av ett tall og to bokstaver, i hen 
hold till Retningslinjer for NRRL's reserve 
nod/katastrofesambandstjeneste.

Det er mulig at det senere vil bli gjennom- 
fort lignende prover i Sor-Norge.

Vi ber amatorene vaere oppmerksom pS 
provene og vise saerlig hensyn nSr provene 
p3g£r. Vanlige amatorstasjoner skal ikke 
forsoke 3 f3 kontakt med helikopterne eller 
LC-stasjonene. Lytterapporter kan sendes 
NRRL's kontor.

Anders Torp, LA9NT

SSA:s Srsmote 1982
Oskarshamns Radioamatdrer halsar val- 

kommen till Oskarshamns folkhogskola lor- 
dagen den 24 april klockan 10.00.

Under lordagen hander foljande:
□ Utstallare av radio- och data-utrust- 

ningar.
□ Foredrag om "Radioaktiv".
□ Sveriges Radio med inspelningsbuss.
□ Transformatorkastning. Vastkustens YL.
□ Frimarksutstallning.
□ SM Interim Amator Satellite Group sam- 

mantrader.
□ Odd Fellow Ham Radioklubb samman- 

trader.
□ SK7BD ar QRV pS 3770 och 7070 kHz 

+ — QRM. QSL med stampel.
□ Amatorradiofest p3 Stadskallaren.

Informationsblad med aktivitetstider fSr 
Du nar Du kommer. Vill Du ha mer informati
on, uppsok sekretariatet. Inlotsning sker 
overSK7RIH R5.
P3 sondag borjar SSA:s Srsmote klockan 
10.00.

For damerna (och de som ej deltar i Srsmo- 
tet) anordnas ett sarskilt program.

Valkomna till
Amatdrmoteti Oskarshamn 

(Solkustens centrum) 
den 24—25 april 

ORA/SM7ES

(m) TELEVERKET

RADIO
TELEVERKETS RADIODIVISION
Huvudkontoret
Frekvenssektionen, Farsta

har i en PM 1982-03-01 redogjort for laget 
kring de nya frekvensbanden. Inledningsvis 
redogdrs for de regler som finns faststallda i 
det internationella radireglementet (RR).
10,18 och 24 MHz oppnas inte tills vidare

Tvt anser att forutsattningama for sandar- 
amatdrerna att arbeta p3 kortvSg p3 sekun- 
dar eller "non-interference basis" (NIB- 
trafik) ar dSliga och har darfor beslutat att 
tills vidare ej oppna banden 10, 18 och 24 
MHz for amatortrafik. Tvt vill bla awakta 
utvarderingen av de prov som borjats i Dan
mark och Norge.
1830—1845 kHz oppnas pS prov

Tvt anser att forutsattningama ar battre for 
NIB-trafik i 1,8 MHz-bandet. Tvt har darfor 
beslutat att fr o m 1982-04-01 tills vidare pS 
prov tillSta amatortrafik i foljande band och 
pci foljande villkor:
Frekvensband: 1830—1845 kHz 
Effekt: 10 W
Sandningsklass: AIA(dvsCW)
TillstSndsklass: A, B och C

Annan trafik fSr inte storas. Detta innebar
att sandaramatoren mSste lyssna omsorgs- 
fullt fore och under sandning for att undvika 
stomingar.

Deltagande i tavlingar ar forbjudet.
I ovrigt skall sandning ske under iakttagan- 

de av gallande amatdrradiobestammelser 
TFSB:90.

Televerket kan med omgdende verkan 
dterkalla denna forsokstilldelning, s3v«J 
generellt som individuellt om
— bestammelserna overtrads,
— storningar pA andra radiotjanster p3vi-
sas,
— det internationellt framfors invandningar 
av principiell natur mot sandningarna.

Den undre frekvensgransen, 1830 kHz, har 
bestamts av radioreglementets ISngtgSende 
krav pci konsultationer for frekvenser under 
1830 kHz. Samma grans har Danmark beslu
tat for sin provverksamhet.

Den ovre frekvensgransen, 1845 kHz, har 
bestamts av att finsk kustradiostation opere- 
rar p5 frekvensen 1846,4 kHz. Samma grans 
har Finland beslutat for sina specialtilldel- 
ningar till amatorer.

SSA ar tacksam for den utforliga redogo- 
relsen over de synpunkter som ligger till 
grund for tvt stallningstagande. Den ger svar 
pci de mcinga frSgor i amnet som diskuterats 
p3 banden det senate halvSret. I m3n av ut- 
rymme kommer hela detta PM att publiceras 
i ett kommande nummer. Red.

(Th) TELEVERKFI

RADIO

QTC SWISSN0033 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 71 -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 7 400 ex.

Ljusdals Tryck AB
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Verksamhetsberattelse 1981
Ordinarie och vice ledamoter i foreningens styrelse har under 

Sren varit:

Ordforande SM0OX Einar Braune
Vice ordforande SM5CJF Lennart Arndtsson
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassaforvaltare
Vice kassaforvaltare
Utrikessekreterare
Vice utrikessekreterare
Tekniksekreterare
Vice tekniksekreterare
Trafiksekreterare
Vice trafiksekreterare
Ungdoms- och utbildningssekreterare

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

Vice ungdoms- och utbildningssekreterare SM7ANL Reidar Haddemo

DL0 SM5BBC Ulf SwalSn
Vice DL0 SM0HWL Per Axel Bengtsson t 

SM5DDX Sven Hubermark fr o r
DL1 SM1CXE Roland Engberg
ViceDLl SM1IUX Hans Rosendal
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 SM6CLK Ingemar Lofkvist
DL6 SM6CVE Ulf Sjodin
ViceDL6 SM6EDH Carl Gustaf Castmo
DL7 SM7DLZ Hans Bjorneberg
ViceDL7 SM7EKT Birger Axelsson

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

Foreningens revisorer har under Sret varit 
SM7FXB Carl Henrik Witt som forste revisor 
och revisorsuppleanten SM0ATN Kjell Kar- 
lerus har fungerat som andre revisor under 
ordinarie andre revisorns, SM50V Curt 
Holm, utlandstjanst.

Som styrelsevalberedning har under Sret 
tjanstgjort SM4C0K Bjorn Israelsson (sam 
mankallande), SM5CWV Gunnar Ahl och

om 1981-12-11 
n 1981-12-12

SM0BDS Lars Forsberg med SM5IQ Alf 
Lindgren och SM5ASE Ivan Geidnert som 
suppleanter.

Till postrostraknare infor 1982 Srs val val- 
des vid Srsmotet 1981 SM5AKP Esko Antika- 
inen och SM5IQ ALf Lindgren med SM5TC 
Arne Karldrus som suppieant samt utsSgs 
SM5LN Martin Hoglund i egenskap av kans- 
lichef till sammankallande, ej som postrost- 
raknare.

Styrelsevalberedningens och DL-valbered- 
ningarna (infor 1982 i distrikt med jamna 
nummer) forslag till kandidater var publicera- 
de i novembernumret av QTC 1981 enligt 
stadgarna kompletterat med uppgifter ut- 
skickade per postkort till medlemmarna, vil- 
ket var nodvandigt av tidsskal. Medlemmar
na hade darefter tom den 10 december 
mojlighet att inkomma med egna forslag till 
kandidater. Ytterligare forslag inkom, forslag 
till omval av ordforanden SM0OX Einar 
Braune och dvriga forslag till ord- 
froandeposten SM0CWC Stig Johansson 
och SM6CNE Henry Svensson. Enligt styrel- 
sevalberedningen var SM0OX inte villig att 
stalla upp till omval och sekreteraren

SM0CWC var inte villig att stalla upp som 
motkandidat till vice sekreteraren SM0HDP 
Bo Lindberg pS ordforandeposten. Enligt 
styrelsevalberedningen var daremot 
SM6CNE villig att stalla upp som motkandi
dat till SM0HDP pci ordforandeposten, var- 
for postrostning mSste genomforas.

Styrelsen har under 1981 haft fyra or
dinarie styrelsesammantraden, tre tvSdagars 
(fredag kvall och lordag) och ett endags i 
samband med Srsmotet. Dessutom har ett 
extra styrelsesammantrade avhSllits. Totalt 
omfattar styrelseprotokollen 37 st A4-sidor 
exklusive bilagor.

Styrelsens verkstallande utskott (VU) har 
bestStt av ordforanden SM0OX, sekretera
ren SM0CWC, kassaforvaltaren SM5LN 
samt DL0 SM5BBC som utsedd represen
tant for DL. Vu har under Sret haft 24 sam- 
mantraden och 2 arbetsmoten, varvid forts 
63 st A4-sidor protokoll exklusive bilagor.

Medlemsantalet har under verksamhets- 
Sret okat med 5,1 % frSn 6058 till 6369. Med- 
lemsavgiften for 1981 har varit 150 kronor, 
familjeavgiften 100 kronor och 
prenumerationsavgiften for QTC 110 kronor.

QTC har utkommit med 12 nummer, varav 
nr 7 och 8 var sammanslagna till ett dub- 
belnummer, omfattande 452 sidor, exklusive 
omslagssidorna. SM3WB, spaltredaktorema 
och alia dvriga QTC-medarbetare har alia del 
i QTC:s informationsutbud som varit av god 
kvalitet och styrelsen tackar alia dessa med- 
verkande for en fdrtjanstfull insats. SM4GL 
har aven under detta Sr svarat for kontakten 
med QTC-annonsdrerna och har som vanligt 
uppnStt ett mycket gott ekonomsikt resultat 
for foreningen, vilket styrelsen ar tacksam 
for. Samarbetet med Ljusdals Tryck AB har 
fungerat utmarkt under 1981.

39 SSA-bulletiner omfattande 118 st A4- 
sidor med medlemsinformation har under 
Sret utkommit som ett komplement till QTC. 
Stockholms Radioamatdrer, SRA, har svarat 
for SSA-bulletinen under ledning av 
SM0HVL. Styrelsen framfor sitt varma tack 
till dessa samt till alia operatorer ute i landet.

Den 19 mars avholls ett sammantrade pS 
Televerket dS bl a de nya amatorbanden, 
Nordisk licens och nya serie B:90 diskutera- 
des. Protokoll frSn sammantradet har publi- 
cerats i QTC nr 6.

Ett arv till SSA frSn ex SM5UU Hugo Gru- 
en och hans maka har slutregierats och till-

I edare

Om pengar, klubbar och 
nyrekrytering till SSA

I rubrikhuvudet i QTC pS forsta uppslagei 
stSr att lasa med smS bokstaver hur mSnga 
ex den ar tryckt i. Vi, som inte bara sISr upp 
hamannonserna utan aven laser det finstilta, 
har darfor kunnat gladja oss St en regelbun- 
den okning av upplagan. Samtidigt tror vi 
ocksS att SSA gSr stadigt framSt med en bra 
medlemsanslutning.

Ingenting kan vara felaktigare! Kommer vi 
pS tanken att jamfora siffran nytillkomna 
medlemmar med siffran "nyutexaminerade" 
hoppar vi strax till. EndastIO —20% — bero- 
ende frSn Sr till Sr — valjer att "gS in i facket 
SSA".

VanudS! ArenStfel pS SSA? Jag skulle har 
ha kunnat skriva att jag har "roat mig med 
att analysera" fenomenet, men jag gor det 
inte! SS roligt ar det faktiskt inte att analyse
ra svaren frSn icke-medlemmar varfor de val
jer att inte vara med i gemenskapen.

Hog medlemsavgift
Medan man S ena sidan backar for 

medlemsavgiften 175 kronor, koper man 
stickproppforsedda stationer for 4 — 5-siffriga 
belopp utan att blinka. Styrelsens forslag pS 
hojning av taket med 25: — gor att medlem
marna starkt ifrSgasatter kompetensen bSde 
harochdar!!

Sander inte OSL —
be ho ver darfor in te S SA

QSL dS? Utan SSA fSr du varken sanda el- 
ler motta kort via byrSn. Inte heller det ar ett 
lockande alternativ. "Pappersarbete ligger 
inte for mig". I konsekvensens namn skippar 
man ocksS loggboken!
SS/4 har in get a tt saga till om

Men tank dS pS vad SSA egentligen gjort 
och gor for amatdrerna, nya band, lattnaderi 
bSde det ena och andra. "Lojligt, det dar ha
de vifStt a ndS".

SSA har inget att erbjuda
Vad har vi kvar att erbjuda? Ar vi bara en 

introvert organisation som spanner vSra 
medlemspengar pS inre byrSkrati? Vad kan vi 
erbjuda amatdren och locka in honom frSn 

"kylan och formS honom att stanna? Ar inte 
Forsaljningsdetaljen vard nSgot?

Det ar mSnga frSgetecken men jag tror 
fullt och fast att arbetet med att motivera 
amatdrerna for SSA ar den viktigaste punk- 
ten. Och det skall borja pS ett ISngt tidigare 
stadium, redan ute i klubbarna. Och det 
ISngt innan man blivit radioamator.

Darfor behover klubbarna ute i landet 
stod. Inte bara pekuniart utan aven med ma
teriel i form av kompendier, kurser, fore- 
ningstekniska hjalpmedel, utstallnings- och 
propagandamateriel. En sSdan uppbackning 
frSn SSA:s sida mSste, det ar jag helt overty- 
gad om, pS en nSgot langre sikt ge resultat i 
form av hogre anslutningsprocent av de 
nyblivna radioamatdrerna. Det fordrar dock i 
gengald att klubbarna ute i landet hSIler en 
nara kontakt med SSA genom sin DL och 
successivt forser honom med material i form 
av typiska foreningsuppgifter, styrelsesam- 
mansattningar och -forandringar etc. Ar 
man frSn klubbarnas sida beredda att gora 
det? I dag ar det tyvarr lite si och sS med den 
saken, tom har i SM6 trots att vi har bSde 
nara kontakt genom SM6-moten, 
ordforandekonferenser m.m.

DL6, SM6CVE Ulf
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fort foreningen ca 75 000 kronor, for vilket vi 
ar djupt tacksamma.

En handledning i trafikteknik for sandare- 
amatdrer harfardigstallt i koncept.

Arbetet med manuset till "SSA-boken" 
(Amatorradioteknik) har fortgStt och borjar 
narma sig sitt slut. Boken beraknas utkomma 
under 1982, dS de for boken avsatta pengar- 
na kommer att tas i ansprSk for att bestrida 
framstallningskostnaderna.

Uppgjord budget har kunnat foljas och 
foreningen stcir pA en stabil ekonomisk 
grund. For detaljer, se bokslutet i QTC nr 4, 
1982.

Motionerna till cirsmotet 1981 har av styrel- 
sen behandlats enligt foljande:

Motion nr 1 med forslag till bandplan for 
UHF behandlades tillsammans med motion 
nr 9 och bifolls av cirsmotet innebarande att 
SSA antog den bandplan for UHF-banden 
som utarbetats inom IARU Region 1 med 
den viktigaste foljden att repeatrar i 70 cm- 
bandet fortsattningsvis inrattas med 1600 
kHz mellan in- och utfrekvenserna samt att 
repeatrar som f n ar i drift enligt andra band

planer t v f3r behdlla sina nuvarande frekven- 
ser under en overgSngstid.

Motion nr 2 med forslag om tillstSnd for 
olika system for radiofjarrskrift bifolls av 
Srsmotet. Televerket har vid forhandlingar 
meddelat att de inte generellt vill ge onskade 
tillstSnd, men ar beredda att behandla varje 
enskild ansokan valvilligt.

Motion nr 3 med forslag om tillstSnd for 
faksimilsandning p3 kortvSg bifolls av 3rs- 
motet. Samma svar frSn televerket som for 
motion nr 2.

Motion nr 4 med forslag om nordiskt ama- 
torradiotillstcind bifolls av Srsmotet. Telever
ket har meddelat att forhandlingar pAgcir 
mellan de nordiska televerken. Samtliga har 
visat stort intresse for gemensam nordisk li- 
cens, men det finns olikheter i bestammelser 
och riktlinjer som mciste diskuteras mer in- 
gciende. Ett succesivt inforande av nordisk li- 
cens skulle med all sannolikhet underlatta 
procedurerna, varfor televerket arbetar efter 
den metoden tills vidare.

Motion nr 5 med forslag om andrad 
familjerabatt avslogs av cirsmotet.

Motion nr 6 med forslag om rabatt till ton
ci riga medlemmar avslogs av Srsmotet.

Motion nr 7 med forslag till andringar i se
rie B:90 avslogs avSrsmotet.

Motion nr 8 med forslag till deklaration be- 
traffande effektbestammelsernas efter- 
foljande avslogs av Srsmotet.

Motion nr 9 med forslag till bandplan for 
UHF behandlades tillsammans med motion 
nr 1 och avslogs av Srsmotet.

Motion nr 10 med forslag om aktuell med 
lemslista SSA avslogs av Srsmotet.

For mer detaljer om verksamheten 1981 
hanvisas till sektionsledarnas, distriktsledar- 
nas och de dvriga funktionarernas verksam- 
hetsberattelser.

Styrelsen framfor harmed ocksa sitt var 
ma tack till alia funktionarer, lokala klubbar 
och enskilda medlemmar, som genom varde 
fuIla insatser verkat for foreningens och ama 
torradiohobbyns framjande. Ett varmt tack 
riktas ocksci till SSA:s kanslipersonal for de
ras fortjanstfulla arbete for SSA-medlem 
marna.

Styrelsen

Verksamhetsberattelser for DL och funktionarer

SM0
Ett intressant ballongprojekt agde rum i 

borjan av Sret. SM0EPX Michael hade kon- 
struerat en ballong forsedd med telemetri- 
sandare p3 145 MHz som angav hojd, tempe- 
ratur och uteffekt samt en spSrsandare p3 
3,5 MHz. Ett stort antal fasta och mobila sta
tioner lyssnade och gav rapporter om ballon
gen, som slappes upp i Grillby och Sterfanns 
i Upplands-Vasby ca fyra timmar senare.

MSnga av de lokala klubbarna aktiviteter 
har okat, bSde teknik- och telegrafikurser har 
stStt pS programmen och deltagarantalet har 
varit stort. Vidare har studiebesok, foredrag, 
auktioner, fielddays och ravjakter forekom- 
mit. SK0BJ i Nynashamn har deltagit med 
radiosamband i kanot- och bSttavlingar samt 
DM i orientering.

TvS stora utstallningar med inslag av ama- 
torradion har pSgStt i Stockholm — "Levan
de handikapp" p3 Teknorama och "Ikaros" 
p3 Kulturhuset. Den sistnamnda avslutas 
den 21 mars 1982.

I ett kvallsprogram p3 TV lyckades vi fS in 
ett inslag om amatorradio. Bengt Feldreich, 
SM0GU, stallde valvilligt upp i studion och 
berattade pS ett informativt satt om amator- 
radio och gav tittarna en riktig bild efter Flek- 
nes fataliteter.

Nya klubbsignaler har inregistrerats: SK0- 
OJ Stockholms Scoutdistrikt, SK0PT Tibble 
Radioamatdrer och SK0PO Nacka Amator- 
radioklubb.

Ett stort tack till alia bulletinoperatorer 
som troget stallt upp varje sondag och till re- 
peaterfunktionarerna som sett till att statio- 
nerna harfungerat.

En onskan om ett gott radioSr fr3n.
SM5BBC 
SM5DDX

SMI
Distriktet raknar nu narmare 100 licenser. 

Okningen fSr till stor del tillskrivas de teknik- 
kurser som hSIlits. En telegrafikurs kommer 
troligen inom kort.

Gotlands Radioamatorklubb har nu antli- 
gen fAtt sin lokalfrSga lost och drivande kraft 
bakom sSval detta som mSnga andra projekt 
har varit SM1LPU. Bland speciella meetings 
kan namnas sommar field day i Ljugarn och 
det traditionella besoket p3 FRO-lagret pa

F3ro. Bagge aktiviteterna har refererats i 
QTC.

En valkand stamma och en stor personlig- 
het, SM1AWD, lamnade oss for alltid. 
Berndt var bl a under en tid vice ordforande i 
SSA.

Ny bulletinoperator ar SM1LPT. Han har 
eftertratt SM1IRS som harmed avtackas for 
ett gott arbete.

Fyren for 144 MHz, SK1VHF, har varit ur 
drift under en del av Sret pga vissa arbeten, 
men ar nu Ster QRV. IgSngsattningen av den 
andra fyren, SK1UHF, har tyvarr blivit forse- 
nad, men troligen kommer den att horas i 
borjan av 1982.

De RTTY-intresserade fastlanningarna 
kommer formodligen snart att fS sitt reste- 
rande SM-distrikt for WASM eftersom det 
importerats en hel del teleprintrar till SM1.

Vica DL, SM1IUX, och undertecknad har 
under Sret turats om att besokas SSAs sty- 
relsemoten.

Avslutningsvis vill jag — som avgSende 
QSL-distriktschef — framfora ett tack till 
kansliets QSL-sorterare for alia regelbundna 
sandningar. Fr o m nySret 1982 ar SM1ALH 
nyQSL-DCI.

SM1CXE

SM2
TvS distriktsmoten har som vanligt avhSI- 

lits under 1981. Dessa var i Ume3 och Boden 
och de var valbesokta trots de ISnga avstSn- 
den.

Klubbtidningar tackande en klubb eller fle- 
ra har utkommit regelbundet. Denna mojlig- 
het till att snabbt utkomma med lokal infor
mation har utnyttjats flitigt.

Stor och varierande verksamhet har 
markts, framst fr3n de storre klubbarna. 
Aven aktiviteten "ute i bygderna" har tilldra- 
git sig uppmarksamhet. Man lagger sarskilt 
marke till VHF/UHF-verksamheten, som fStt 
en bra uppsving de senaste Sren genom flera 
skickliga SM2:ors forsorg. Det galler sSval 
EME- som MS-QSOn, samt goda placeringar 
iVHF/UHF-testerna.

Den 12 augusti startades SK2VHG, en ny 
VHF-fyr, som sander p5 144,890 MHz. Den 
har en uteffekt p3 60W och antennen ar en 
16 element Tonna med horisontell pol. och 
riktning syd. Med ESRANGE Radioklubb och 
SM2EKQ som eldsjal bakom har den funge- 

rat utmarkt. MSnga rapporter frSn mellan- 
och sydsverige, som aven Tyskland, har 
kommit in.

Gladjande ar ocksS okningen vad galler 
RPO och fielddays. Sasongen for dylika ar- 
rangemang ar tyvarr kort har uppe, men 
verksamheten blir allt intensivare.

Flera kurser i CW och teori har anordnats. 
CW-kurs aven over repeater. Tillstrom- 
ningen av nya amatdrer ar visserligen inte la- 
vinartad, men det gSr framSt — sakta men 
sakert. MSnga klubbar forsoker ocksS fora ut 
sin verksamhet genom samband vid olika 
idrottstavlingar, JOTA, forevisning p3 ung- 
domsgSrdar, kommunala festivaler m m.

Glommas bort skall ej heller de mSnga fri- 
villiga som holler SM2:s repeatrar igSng, ge
nom apparatbyggande och underhSII. Vinter- 
halvSret bjuder ju p3 speciella svSrigheter nar 
antennreparationer blir nodvandiga, med 
djup sno och kalla vindar. Detta hindrar dock 
inte entusiasterna.

SM2DQS

SM3
Verksamheten under 1981 skiljer sig ej 

namnvart frSn foregSende firs. Inom SM3 
har under forsta halvSret avlagts 55 nya li
censer, fordelade p3 B 11 %, C 30 % och T 
59 %. Av T-amatdrerna har bara 25 % blivit 
SSA-medlemmar inom 3 mSnader, medan 
B- och C-amatdrema uppvisar 65 %-ig an- 
slutning inom samma tidsperiod. Antalet hoj- 
da licenser inom SM3 under forsta halvSret 
ar 29, vilket ar 17 % av alia hojda licenser in
om Sverige. D3 SM3 har en befolkning av 
8,4 % av landet i sin helthet, innebar detta 
att dubbelt s3 mSnga hojda licenser har av
lagts inom SM3 som inom dvriga distrikt till- 
hopa. Detta skall vi tacka de aktiva radio- 
klubbarna for och d3 speciellt de klubbar 
som har telegrafi- och teknikutbildning p3 
sitt program.

I ovrigt har mfinga radioklubbar ordnat ra
diosamband vid skid- och motortavlingar in
om distriktet. Detta ar ett utmarkt satt att 
skaffa sig god PR bland allmanheten, d3 vSra 
samband fungerar helt oklanderligt.

Aktiviteten p3 KV, VHF och UHF ar allt- 
jamt hog aven om "storfrasarna" bland test- 
korarna har tagit ett halvt sabbatsSr under 
1981.
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Bulletinverksamheten har utokats med tre 
nya bulletinstationer over tvA-metersrepeat- 
rarna i Bjorna, O-vik och TAsjo.

TvA valbesokta SM3-mdten har hAllits med 
Adalens respektive Hudiksvalls Sandare 
Amatdrer som vardar. PA vArmeetinget i 
Kramfors instiftades ett vandringspris som 
man skall tavla om vid varje vArmeeting. Tav- 
lingen ar en form av "tipstolva" med bAde 
teknik- och trafikfrAgor. Den forsta inteck 
ningen togs av Tord, SM3EVR. PA hdstmo- 
tet demonstrerade KO, SM3CLA, en datori- 
serad ravsandare som har konstruerats inorr 
Gavle KottvAgsamatorer med Karl-Olof sorr 
primus motor.

Ett hjartligt tag alia SM3-or som for verk 
samheten framAt.

SM3CWE

SM4
Aktiviteten inom 4:e distriktet kan beteck- 

nas som mycket god. Sedan mitten av 1979, 
dA senaste amatdrforteckningen utgavs av 
televerket, har over 200 erhAllit tillstAnd inom 
distriktet. De fiesta utgoras av T-licenser, 
men ett markant okat intresse for CW-kun- 
skaper har markts.

Verksamheten inom klubbarna har varit 
varierande. En del av de storre klubbarna, 
som har egna lokaliteter, har dock en ganska 
omfattande verksamhet. Ludvikaamatdrerna 
har inte hamtat sig riktigt efter branden, som 
berovade dem ett fint klubbhus, men med 
hjalp av lite friluftsarrangemang i form av 
uppskattade RPO-ovningar, har man fAtt 
upp kampandan igen.

Kursverksamheten har okat ganska betyd- 
ligt och mAnga klubbar anordnar kurser i sA- 
val telegrafi som teknik, bl a Siljansbygdens 
Sandaramatorer som bedriver CW-kurs over 
repeater. Klubben arrangerade under som- 
maren ett mycket informellt men uppskattat 
meeting vid Spjutmosjon.

Inom distriktet finns 14 st repeatrar regi- 
strerade, darav 10 st VHF och 4 st UHF, alia 
livligt frekventerade.

Orebro Sandareamatorer, OSA, har tradi- 
tionsenligt arrangerat Arets meeting i Anna- 
boda.

Klubbarna i Degerfors och Karlskoga har 
under Aret etablerat viss gemensam verk
samhet, framst i undervisningssyfte.

En del lokalnat har upprattats, bl a i Orebro 
och Degerfors—Karlskoga. Borlangeklubben 
har pA ett mycket fortjanstfullt satt svarat for 
sambandet under L:a Vasaloppet, Maserlop
pet — skidtavlingen mellan Borlange och 
Mockfjard.

Bulletiner har sants over repeatrar inom di
striktet och ett tack uttalas till bullentinope- 
ratorerna for deras arbet.

SM4-motet holls i Lindesberg, med Lin- 
desbergs Radioklubb som arrangor. DA un- 
dertecknad p g a sjukdom avgAr som DL vid 
nasta Arsmote, vill jag passa pA att framfora 
ett varmt tack till klubbarna och enskilda for 
ett gott samarbete.

SM4GYS

SM5
Utbudet av olika aktiviteter har varit ofor- 

andrat stort bland distriktets klubbar under 
1981. Telegrafikurser har anordnats i Fager- 
sta, Linkoping, Norrkoping, Uppsala och 
VasterAs. I sistnamnda tvA otter har CW-ov- 
ningar dessutom gAtt ut over SK5RFU resp. 
SK5RHQ. Teknikkurser har avhAllits i Linko- 
ping, Norberg och VasterAs. Forhoppnings- 
vis ser vi resultaten av dessa kursverksamhe- 
ter under 1982 i form av nya och hojda certifi- 
kat.

Varje klubb med sjalvaktning tycks satsa 
hAtt pa ravjakter. Att traning ger fardighet 

bland distriktets ravjagare syns bl a i resultat- 
listan frAn SM i RPO i Linkoping som Linko- 
pings Radioamatorer till stor beiatenhet ar
rangerade. Radiosamband vid olika idrotts- 
evenemang ar en annan aktivitet som lockar 
manga klubbar. Olika former av motorrallyn 
och orienteringstavlingar tycks vara tavlings- 
former vid vilka sandareamatdrerna kan ut- 
nyttja sitt kunnande i radiokommunikation i 
sarskilt hog grad.

Flera klubbar, bl a i Norberg, Norrkoping, 
Nykoping och Motala har under Aret satsat 
pA demonstrationer och utstallningar for att 
sprida kunskapen om vAr hobby.

MAnga av distriktets klubbar ger ut klubb- 
tidningar dar deras olika aktiviteter kan avla- 
sas. Jag vill garna ge en eloge for denna ut- 
givning och tacka de klubbar som regelbun- 
det sander mig sina tidningar. Det glader sar
skilt en jaktad DL med allt for litet tid over for 
de klubbesok som borde gjotts under Aret.

Ett distriktsmote har avhAllits i samband 
med Bjorndtraffen i VasterAs. Hostens plane- 
rade mote i Norrkoping fros tyvarr inne, men 
NRK har lovat att komma igen under vAren, 
1982, vilket vi ser fram emot.

Bulletinsandningar via SK5SSA har som 
vanligt sants frAn SK5RFQ, SK5RKM och 
SK5RHT. Stott tack till -FDD, -EVQ och 
-JYG for idog nyhetslasning!

QSL-distributionen har som tidigare Ar 
fungerat fortraff ligt genom -CAK/Lars.

Distriktets repeatrar har utokats med en pA 
2 m, SK5RKN i Eskilstuna, som nu opererar 
pA R0X. Vi ser med stort intresse fram emot 
erfarenheterna frAn detta forsok med 12.5 
kHz kanalindelning.

Jag tackar alia klubbar och enskilda inom 
distriktet for den gAngna Aret och onskar all 
framgAng med amatorradiohobbyn under 
1982.

SM5DSE

SM6
Medlemsutvecklingen ar positiv med en 

dkning om ca 10 % jamfott med foregAende 
Ar och distriktet har nu passerat 1 100 med- 
lemmar.

VArens SM6-mote avholls i mars i Falken- 
berg, d v s i sodra delen av distriktet i akt och 
mening att kunna erbjuda hallandsamatorer- 
na ett distriktmdte pA rimligt AkavstAnd. P g 
a snostorm uteblev den stora rusningen och 
det var en liten men intresserad grupp som 
kunde ta del av och diskutera distriktets 
angelagenheter och motionerna till Arsmotet. 
Ett stort tack till falkenbergsamatdrerna for 
det fina arrangemangat.

Hostens distriktsmote i Ljung, arrangerat 
av Herrljunga RK i oktober, samlade daremot 
en storre skara. Aven det ett valarrangerat 
mote.

Goteborgs Sandare Amatdrer stod som ar- 
rangor till Arets upplaga av SSA Arsmote i 
borjan av april blev ett fint bevis pA vad 
som kan Astadkommas genom samarbete. 
Dari inbegripes aven de kringliggande klub
bar, som bidrog med var sin speciell bit. 
Massan, utstallningen och traffarna kunde 
pA sondagskvallen rakna in 1 500 betalande.

I slutet av november samlades for andra 
Aret i foljd presidierna i de vastsvenska klub
barna till en heldags ordforandekonferens. 
Det var ett drygt 30-tal som, uppdelade i ar- 
betsgrupper, brottades med problemen 
"ekonomin i klubbarna" och "kursupplagg- 
ning".

Intresset for ravjakt eller rediopejloriente- 
ring ar i stigande och flera av klubbarna har 
genomfort regelbundna tavlingar under sa- 
songen, som avslutades med ett DM ar
rangerat av GRJ — Goteborgs Ravjagare. En 
annan tavlingsgren, som funnit stort gehor, ar 
Transformatorkastning, lanserat av GSA i

Goteborg. DM i Trafokastning kunde sA- 
lunda avhAllas i samband med hostens SM6- 
mote.

En dkning av aktiviteten ute i klubbarna 
har gladjande nog kunnat formarkas. Det ty- 
der bl a det stora deltagandet av klubbarna 
pA i Arets upplaga av JOTAn, det okande 
engagemanget i olika typer av radiosamband 
dar femton av distriktets klubbar deltog vid 
inte mindre an 30 olika arrangemang. Ett 
okat utbud av olika kurser, bAde for amatdrer 
och for blivande sAdana, i vitt skilda amnen 
har det aven bidragit till att klubbarna fAtt 
vind i seglen. Detta avspeglar sig om inte an- 
nat i den tillstromning av medlemmar till bA
de SSA och de lokala klubbarna, vilket fram- 
gAr av upprattad statistik.

Distriktets innehav och organisation av re
peatrar ar fottfarande en "het" frAga, som 
ger upphov till diskussion och debatt. For sA- 
vitt de specifika frAgorna inte kan losas i 
samforstAnd och fornuft, kommer problem 
med stomingar att kvarstA oforandrat. Glad
jande nog har intresset for 70 cm och repeat
rar pA detta band okat kraftigt och distriktet 
har under Aret uppnAtt en forhAllandevis god 
tackning.

Det senare forhAllandet galler aven bulleti- 
nen, som under Aret har utokats med dels en 
VHF-bulletin over Ulricehamns-repeatern, 
dels en kvallssandning over Goteborgs-re- 
peatern. Kvar stAr att finna frivilliga krafter till 
en bulletin i norra delen av distriktet och over 
70 cm.

QSL-distributionsverksamheten har ytterli- 
gare rationaliserats och nAr nu 46 mottagare 
inom distriktet.

AvstorningslAdorna lAnas dessbattre i 
mycket liten omfattning, vilket tyder pA att 
medlemmarna i distriktet inte har storre pro
blem med stomingar hos grannarna.

Den enskilde amatorens framgAngar kan 
darutover utlasas av i QTC publicerade resul- 
tat frAn olika tester, framskjutna placeringar i 
DXCC- m fl rekordlistor, erhAllna diplom etc.

TillstAnd har meddelats en klubb att bedri- 
va forsok med hellskrift och en amator har 
haft tillstAnd for hogre effekt for EME-forsok. 
Inom distriktet har under Aret aven bildat en 
intressegrupp for studium av mikrovAgornas 
utbredning och for genomforande av mikro- 
vAgforsok.

Under Aret har aven U A-testen Aterbordats 
till distriktet och Goteborg dar GSA stAr som 
arrangor. SM6UA, till vars minne testen ge- 
nomfors, var ju pA sin tid en forgrundsfigur 
inom amatdrradionrorelsen, nationellt och 
internationellt.

DL har under Aret besokt Atta av klubbarna 
i distriktet. Allmanhetens okade intresse for 
vAr hobby har medfort en okad korrespon- 
dens med sAval enskilda intresserade som 
massmedia och etermedia. Vi kan darfor 
hoppas att 1982 ska bli ett ur radioamator- 
synpunkt givande Ar med mAnga nya kontak- 
ter, mAnga nya amatdrer och mAnga nya go- 
da resultat.

Inget av detta blir emellertid till av sig sjalv 
varfor jag tar tillfallet i akt att till funktionarer 
och ovriga medlemmar i distriktet framfora 
ett varmt tack for det arbete ni sA oegen- 
nyttigt lagger ner pA vAr hobby.

SM6CVE

SM7
Verksamhetsberattelsen
kommer i nr 5.

SM7DLZ
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Trafiksektionen
Etter att ha last igenom nedanstSende 

funktionarers verksamhetsberattelser finns 
det inte s5 mycket att tillagga. Den otvivelak- 
tigt stdrsta handelsen for sektionsledaren var 
naturligtvis att fS delta i IARU Region 1-Kon- 
ferensen i Brighton. Forhoppningsvis leder 
de beslut som togs dar till en okad aktivitet 
pS vSra amatorband. Beklagligt nog lyckades 
inte forsoket att f5 ett nytt och battre loca
torsystem antaget inom reg 1, och dessutom 
lostes inte heller problemet med frekvenskol- 
lision mellan repeaterkanaler och satellitfre- 
kvenser. P3 den positiva sidan kan namnas 
att forhandlingarna fordes under mycket 
kamratliga former och att stor enighet rSdde 
dS det gallde planerna for de nya kottvSgs- 
banden.

Det kan gladjande nog noteras en okad ak
tivitet pa test- och ravjaktssidan. Den allra 
stdrsta aktivitetsokningen finns dock pS 
RTTY. SM5EIT:s arbete under Sret med att 
distribuera Siemens-maskiner till intressera- 
de sandareamatorer, har verkligen gett resul- 
tat. Pa vissa otter, t ex Skovde, harjar 
"RTTY-epidemien". Dessutom har t ex 
SM4FVD med sina datorprogram bidragit till 
den okade RTTY-aktiviteten med en Ijudlosa- 
re variant.

Avslutningsvis ar det med stor missrak- 
ning man konstaterar att televerket inte varit 
sa tillmotesgaende mot de svenska sandare- 
amatorema, da det galler tillstand att kora pa 
de nya kottvagsbanden, som t ex de danska 
och norska myndigheterna. Forhoppningsvis 
kommer dock de nya banden att finnas in- 
skrivna i nya B:90 som snart skall komma.

SM3AVQ

Tester KV
Teststandarden dr pa enfortsatt hog niva 

i vart avlanga land. Intresset for SSA:s kort
vagstester har okat markbart under aret. 
Kvaliteten pa de insanda loggarna dr myc
ket god, och antalet ej insanda loggar har 
minskat markant.

Internationellt star sig de svenske mycket 
val. Svenska stationer placerar sig ofta 
bland de basta i varden i de stora testterna, 
t ex CQ-testen.

I landskampen i NRAU-testen 1981 vann 
Finland overlagset som vanligt. Dominan- 
sen var dock mindre an 1980, och forhopp- 
ningsvis narmar vi oss an mer Finland 
1982. Individuellt bast i Norden var 
SM3VE.

"Sorgebarnet" bland SSA:s kortvags- 
tester, UA-testen, fick ett betydligt storre 
deltagarantal 1981 an de narmast forega- 
ende aren, men dr fortfarande alltfor litet. 
Vi hoppas att de nya reglerna som galler fr 
o m 1982 kommer att oka intresset for tes- 
ten. Aven UA-testen vanns av SM3VE.

SSA:s portabeltester blir allt popularare. 
Suveran vinnare av bade var- som host- 
omgangen var SM1CJV/1 P i Havdhem.

Resultatet for SAC 1980 fardigstalldes 
under aret, och gav manga nyttiga er- 
farenheter infor 1984 ars SAC, da SSA ar- 
rangerar igen. Ett sarskilt tack for hjalpen 
gar till Lasse/GMG.

I 1981 ars SAC kom flest loggar fran Sve
rige, men det kommer nog tyvarr inte att 
racka till for att vinna landskampen.

I dr naddes "dromgransen" 200 QSO i 
Jultesten som, av deltagandet att doma, in- 
gar i mangas jultraditioner.

Kortvagsmastare 1980 blev SM3VE som, 
till visshet gransande sannolikhet, aven 
kommmer att vinna 1981 ars Kortvagsmas- 
terskap.

Regler och resultat for svenska och ut- 
landska tester har publicerats kontinuerligt i 
testspalten i QTC pa totalt 23 sidor. Ett sar
skilt "Test-ABC" pa 12 sidor med regler for 

samtliga SSA:$ kortvagstester fardigstalldes 
under slutet av 1981.

Det dr min forhoppning att intresset for 
tester i allmanhet, och SSA:s kortvagstester 
i synnerhet, kommer att oka ytterligare 
1982.

SM6EWB

WASM
Under verksamhetsaret 1981 har 165 

WASM-diplom utdelats. Som vanligt har 
med stor overvikt de fiesta gatt till USSR, 
namligen 106 stycken. Pa andra plats kom
mer Japan och pa tredje USA. Sammanlagt 
har vid arsskirtet 3896 stycken WASM- 
diplom utdelats.

SM0CCE

WASM II
1981 kan betraffande WASM II beteck- 

nas som ett normalar. 50 st WASM II har 
utfardats (nytt land JT1BG, Mongoliet). Tra- 
kigt nog dr det att sa fa SM hams dr intres- 
serade av diplomet. Endast 2 st diplom har 
under aret gatt till SM, detta trots att den fli- 
tiga kommun- o fdrsamlingsjakten gett 
manga de nodvandiga poangen for 
WASM II. Efter det att WASM II instiftades 
ar 1953 har totalt 1153 diplom utdelats. 

SM6ID

Utlandska diplom
Under aret har ett hundratal arenden 

handlagts. De fiesta ansokningarna avser 
WAC och WAZ men efter att en diplomspalt 
inforts i QTC's DX-avdelning har det blivit en 
uppgang i ansokningarna for mera udda dip
lom. Aven om manga av dessa diplom kan 
sokas utan hjalp av SSA gar manga den har 
vagen, troligen mest beroende pa att det pa 
den sokandes bostadsott inte finns andra 
amatdrer som kan granska QSL'en. Mycket 
arbete atgar for att undersoka vad som hant 
med ansokningar nar det inte kommer nSgra 
diplom och har beror det mycket pa att SSA 
Diplombok fr§n 1975 blivit foraidrad, diplom 
har utgatt, adresser andrats, etc. Jag ser allt- 
sa fram emot att snart ha den nya diplom- 
boken, utarbetad av SM7WI, tillganglig for 
de diplomintresserade SSA-medlemmarna. 
Tack for gott samarbete till alia de som sant 
ansokningar under aret och ett speciellt tack 
till SM7WI och SM6DEC for all hjalp. Det ar 
min forhoppning att allt skall fungera 
tillfredsstallande ocksa under 1982.

SM5DQC

Repeater
Vid 3rets slut fanns 89 st tillstand for 2 m 

och 35 st for 70 cm utdelade. P3 SSA:s 3rs- 
mote i Goteborg antogs en motion om over
gang till gallande Reg 1 bandplan for 70 cm 
repeatertrafik. Enligt Srsmotets rekommen- 
dation kan de repeaterkubbar som har till
stand enligt den svenska bandplanen antingen 
under en tid av 5 ar fortsatta att kora som 
forut eller ocksa ansoka hos televerket om 
att fa g3 over till Reg 1-bandplanen. Av de 35 
tillstanden p3 70 cm, som fanns vid arsskiftet 
81 /82 var 9 st enligt Reg 1 -planen.

Under Sret har ytterligare ett tillstand utde
lats for en s k X-kanal (12,5 KHz). Kanalen 
R0X har tilldelats Eskilstuna Sandareamato- 
rer for att de tillsammans med Trollhattan — 
Vanersborgs sandareamatorer skall prova 
och utvardera erfarenheterna med 12,5 KHz 
kanalseparation. Erfarenheterna fr3n dessa 
prov skall sedan ligga till grund for hur dessa 
kanaler skall utnyttjas i framtiden.

SM4COD

VHF-UHF
Veckan 27 april—1 maj avholls Region 1- 

konferensen i Brighton, sodra England, dar 
undertecknad deltog som SSA:s repre
sentant i VHF-UHF- och mikrovfigskommit- 
teerna. Vid konferensen behandlades en 
rad viktiga fragor: bandplaner, repeater- 
fragor, testfragor, meteorfragor, locator- 
fragan, poliarisationsfrdgor, lyssnar- 
rapporter m.m. For narmare referat se 
QTC nr 6 sid. 219. SM4IVE lyckades den 12 
april satta nytt europarekord pa 144 MHz 
aurora genom en forbindelse med 
UK4NAA i ruta YS, distans 1940 km. Detta 
slogs senare av G3CHN som den 25 juli 
korde LZ2KBI/P, avstdnd drygt 2000 km. 
Bekraftelse saknas annu. Aven SM6HYG 
lyckades notera sig i rekordtabellen genom 
ett QSO pa 2304 MHz med DL7QY den 
31 juli, distans 1000 km. Ovriga nya re- 
kord inom Reg 1: 144 MHz tropo EA8XS — 
GD8EXI den 4 september, 3000 km, samt 
2304 MHz moonbounce PA0SSB— 
W6FYK den 5 april. Det sistnamnda QSO:t 
torde vara det forsta i Europa via manen 
pa detta band.

Arets mest spektakulara oppning pa 144 
MHz var utan tvekan en flera timmar lang 
sporadisk-E-oppning frdn sodra .och mel- 
lersta Sverige till Italien och Jugoslavien 
samt kringliggande lander. Den intraffade 
den 7 juni. Vissa stationer fick over 100 
QSO:n, vilket aidrig tidigare torde ha 
intraffat under en och samma oppning. Ett 
mycket kraftigt norrsken intraffade den 25 
juli som pa 144 MHz strackte sig ner till Ita
lien, Jugoslavien och Bulgarien. Aven pa 
432 MHz gav det manga fina kontakter an- 
da ner till J-raden. Pa 70 MHz har signaler 
for forsta gangen horts over Atlanten den 4 
november da G4JCC och GW4HXO hor
des av VE1ASJ.

For tredje aret i rad anordnade Orebro 
Sandareamatorer ett mote i Annabodo vil
ket samlade en stor mangd saval svenska 
som utlandska deltagare. Mycket god PR 
for VHF och hogre frekvenser.

SM5AGM

Amsat
Aret har praglats av ett stigande intresse 

for satellitaktiviteter i SM, vilket for min del 
medfort en ganska omfattande korrespon- 
dens, speciellt per telefon.

En interimsgrupp for att starta AMSAT 
SWEDEN har bildats p3 initiativ av nSgra 
amatdrer i Norrkoping.

OSCAR 7 slutade fungera under sommar- 
mSnaderna och hosten var OSCAR 8 enda 
amatdrsatelliten i drift. Den 6 oktober kom 
OSCAR 9 i rymden och 5ret avslutades med 
att man fr5n UA den 17 december sande upp 
inte mindra an sex satelliter i RS-serien (RS 3 
— RS 9). Samtliga nya satelliter g3r bra och 
trafiken genom RS-arna ar synnerligen livlig.

Ett problem har blivit akut i samband med 
OSCAR 9 och det ar kollisionen med repea- 
terkanal R9. R9 ligger ocksS i RS-arna pass
band och problemen kommer att accentue- 
ras annu mer i sommar nar Phase III B sands 
upp. Min forhoppning ar att vi kom f3 till 
stSnd en samforstSndslosning med kanaltra- 
fikanterna i denna frSga.

SM5CJF

SSAbulletinen
Tre nya bulletinstationer tillkom under 

1981, namligen SK3SSA i TSsjd via 
SK3RMX samt i Omskoldsvik och BSgaliden 
via repeatrarna SK3RKL respektive SK3RLO. 
SSA-bulletinen har sants 39 ganger over 31 
amatdrstationer, 5 p3 SSB, en p3 RTTY frfin 
Gavle samt ovriga 25 over 2 m-bandet.
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Nar Postverket den 1 juni 1981 slopade 
XA-forsandelserna och inforde Forenings- 
post (aven kallad "Forseningspost"), upp- 
stod problem i distributionen i och med star- 
ten av bulletinen i augusti. Rekordet slogs i 
Visby, dit det tog nio dagar for bulletinmate- 
rialet att nS fram. Under hosten andrade 
Postverket sina rutiner och i december borja- 
de breven till operatdrerna komma fram i ratt 
tid. En ny kopieringsmaskin anskaffades till 
redaktionen och medforde tyngre papper 
och tryckning endast pS en sida per ark. Ty- 
varr mSste presslaggningen av bulletinen 
tidigarelaggas, vilket medfort att post som 
anlant pS tisdagar endast undantagsvis kom- 
mit med i bulletinen.

Intresset for SSA-bulletinen har okat mar
kant, bl a finns mSnga OZ-, LA-, DL- och 
OH-stationer i loggarna. OH0NC-Holger i 
Mariehamn, som regelbundet bidragit med 
auroravarningar och satellitdata, har sedan 
1975-05-04 checkat in pS SK3SSA-bullen i 
Bolinas 239 ganger av 281 mojliga = 85 % I 
Antalet olika stationer som checkade in un
der 1981 var 166 mot 138 st 1980, en dkning 
med 20 %. 1970-09-13 borjade bulletinen 
sandas frSn SK6SSAI Ulricehamn och under 
Sret som gick passerades nr 500 sedan star- 
ten. Flera bulletinstationer har aven borjat ta 
emot incheckningar per telefon frSn lyss- 
nare. Detta har ytterligare okat intresset for 
bulletin verksamheten.

Bulletinredaktoren vill tacka alia som hjalpt 
till i arbetet att fS bulletinerna sS innehSllsrika 
som mojligt. Ett stort tack aven till kollegerna 
SM5AKP-Esko, SM0GCU-Curt och 
SM0BHI-Bosse, som varit till ovarderlig 
hjalp i bulletinarbetet.

SM0HVL

RPO/Ravjakt
Antalet ravjagare okade markant under 

1981. Anledningen till det ar att flera klubbar 
har kommit igSng under Sret. SSdant hander 
ju inte av sig sjalv, utan det finns alltid nSgon 
eller nSgra eldsjalar i bakgrunden som skjuter 
pS. Det har kommit mSnga brev och forfrSg- 
ningar frSn syd- och vastsverige, och i Kungs- 
backa har SM6ZN/Per och hans medhjalpare 
kunnat notera ett stort intresse frSn KRA:s 
medlemmar. SSA:s ravjagarekurs, som un
der Sret kopierats i fyra ex har kommit till god 
anvandning och varit utlSnad till flera klub
bar. I Stockholm har en ny klubb, Nacka 
Ravjagare, startats av SM5IDS/Nils-0ve, 
som trotsat sjukdom och plSgor och har fStt 
igSng ett ungdomligt gang. Av de redan 
etablerade har OSA i Orebro fStt vind i seg- 
len, vilket har kunnat noteras i resultatlistor- 
na.

Fyra nationella jakter har hSIlits med GRJ, 
ESA, VRK och GKA som arrangdrer. Arets 
forsta gick i Goteborg i anslutning till SSA.s 
Srsmote den 4 april. Den inofficiella lands- 
kampen mellan LA och SM kunde med Gun
nar Svenssons benagna bistSnd aven i Sr ge- 
nomforas i Morokulien. Dar jagade man bSde 
natt och dag pS 80 m samt aven pS 2 m.

NM gick i Sr i Finland, dar man bestamt sig 
for att jaga efter IARU:s regler. 13 svenskar 
fanns bland de 24 deltagarna, 
SM4CGR/Sven och SM4MNY/Siv vann 
herr respektive damklassen, bSda kommer 
frSn OSA. VRK:s SM5KMU/Peter och Chas
ter Eriksson kom 5 resp. 24 sekunder efter 
segraren. De svenske blev inte heller denna 
g£ng overtygade om de nya reglernas for- 
trafflighet. Vid en omrostning efter jakten 
tyckte dock majoriteten att aven nasta Srs 
NM skall genomforas efter dessa regler.

SM arrangerades av LRA i Linkopings 
omedelbara narhet. Bra banor, fint vader och 
goda arrangemang praglade detta SM, dar 
OSA Sterigen fick visa framfotterna. Svensk 

mastare blev SM4IZW/Lars och basta klubb 
OSA. Som vanligt kom merparten av jagarna 
frSn mellansverige. Ett undantag var GRJ 
som for forsta gSngen pS lange deltog med 
tre man. 1982 Srs SM som gSr i Vaxjd bdr 
dock ge sydsvenskarna tillfalle att deltaga 
med storre numerar.

RPO-ledaruppgifterna har aven i Sr full- 
gjorts av VRK:s RPO-sektion, som ocksS har 
gett ut fem nr av "Ravinfo", ravjagarnas spe- 
ciella nyhetsblad. Vi tackar alia arrangdrer, 
funktionarer och jagare for ett val genomfort 
verksamhetsSr och halsar alia valkomna till 
nya tag.

SM5JCQ

Teknik
Nar man efter nSgra ar som tekniksekre- 

terare snart overiater sysslan St nSgon annan 
vill man kanske inte bara blicka tillbaka pS 
det Sr som gStt utan ocksS framSt i tiden.

De senaste Srens utveckling av amator- 
radioutrustning har lamnatallt mindre utrym- 
me for den enskilde amatorens egna ideer 
och byggande. Trots detta tror jag, att det 
fortfarande med amatorradions hjalp kan go- 
ras pionjarinsatser inom det kommunika- 
tionstekniska omrSdet. Ett omrSde som man 
i detta sammanhang tanker pS ar den digitala 
kommunikationen framfor allt pS de hogre 
frekvenserna. Aven nar det galler mer kon- 
ventionell overforingsteknik, CW och SSB t 
ex, finns sakert sSdant som kan forbattras 
och forfinas. En forutsattning for att fora tek- 
niken framSt ar att Televerket behSller der> 
positiva installning till amatorradion som rStt 
i alia tider. Ny teknik kan krava speciella till- 
stSnd varfor en generos tillstSndsgivning ar 
viktig.

Sett frSn vSr egen sida borde vi kanske ag- 
na tekniken och experimenterandet litet mer 
tid och andS fS tid over for trastuggningen.

SM4AWC

RTTY
Under 1981 har verksamheten okat val- 

digt. Det beror pS bl a foljande tvS orsaker. 
Dels har datortatheten okat, dels har antalet 
Siemens 100 maskiner formedlats i stort an- 
tal till i huvudak amatorer med signaler ISngt 
ner i alfabetet. Dessa tvS orsaker har dessu- 
tom tillsammans med aktiverat en hel del aid- 
re amatorer, som haft utrustning stSende ut
an att utnyttja den. Gladjande ar att sS mSn- 
ga med T-cert blivit intresserade och aktiva 
pS RTTY.

Trafikmassigt har en milstolpe passerats 
dS sSval SM6AEN som SM7CLZ har erovrat 
DXCC pS RTTY. (Minst 100 konfirmerade 
lander). Den for WASM-RTTY vita flacken, 
SM1-on kommer formodligen att uppvisa 
storaktivitet i fortsattningen, i forsta hand pS 
tvSmetersbandet. Senare blir det sakert okad 
aktivitet aven pS kortvSgsbanden. CW- 
kurseraven pS Gotland.

Tekniskt kan namnas att man forr korde 
med .sSval 850 som 170 Hz skift. Numera kor 
alia med 170 Hz skift.

Utvecklingen nu galler frSgan om 45 eller 
50 baud. Reg 1 konferensen i Brighton 
rekommenderade overgSng synes inte fore
sts. De andre regionerna har annu inte beslu- 
tat om samma rekommendation. Dock bdr vi 
inte streta mot utvecklingen.

TillgSngen pS terminalenheter/modem har 
under forvintern utgjort en flaskhals. Troli- 
gen kommer problemet att overvinnas fore 
sommaren 1982, framst genom okat tillverk- 
ning i Sverige.

SM5EIT

Talboksverksamheten
SSA:s talboksverksamhet har under 1981 

omfattat QTC:s ut'givning som taltidning, 
QSP samt en rad andra taltidningsaktiviteter.

QTC har inlasts av SM4HSD Arne och har 
kopierats av SM7ANL Reidar och SK7DD 
genom Stefan. Under Sret har alia gamla 
kassetter utbytts mot nya moderna kasset- 
ter. Antalet utgSvor ar 11 med en speltid av 3 
timmar per utgSva, och har distribuerats till 
60 prenumeranter (per 81-12-31). Distribu
tion och organisation: SK7DD NSRA Hel
singborg. Verksamheten finansieras genom 
SSA.

QSP har inlasts av SM7COS Erland. QSP 
utgors av utdrag ur olika amatorradiotidskrif- 
ter, som Erland oversatter, redigerar och la
ser in. Antalet prenumeranter ar ca 35 st och 
upplagan 9 editioner a 3 timmar. Erland sva- 
rar ocksS for inlasning av diverse apparat- 
manualer och andra publikationer av vikt for 
synskadade radioamatorer.

SK7DD kopierar kurser i telegrafi, radio- 
teknik och reglementkannedom for handi- 
kappade som skall avlagga certifikat.

For ovrigt pSgSr arbetet med informations- 
och utbildningsmaterial pS flera fronter. Sis
ta handen laggs under januari vid det nya 
bild- och ljudprogrammet "AMAT0R- 
RADIO", som blir en stillfilm pS 40 bilder 
med ljudkassett. Dessutom kommer nya 
B:90 (nar den blir klar) att finnas pS stordia- 
bilder for over-headprojektor.

Filmen "The World of Amateur Radio" 
distribueras genom AV-centralen i Helsing
borg. Den finns ocksS pS videokassett. Over- 
foringen till video har bekostats av SK7DD, 
NSRA och SM7ANL. Filmen har varit ut- 
ISnad 33 gSnger under 1981, vilket ar nastan 
fulltecknat under sasongen. Bestallningar av 
ISn av film, videokassett eller den nya stillfil- 
men (frSn mars -82) kan ske till AV-centralen 
042-105471. Stillfilmen och over-headmate- 
rialet kan ocksS kopas genom NSRA, Box 
8073, 250 08 Helsingborg, 042-138596.

Taltidningar utom QTC bestalles hos Er
land SM7COS 0474-600 28 eller Reidar 
SM7ANL 042-138596. Prenumeration pS 
QTC/taltidningsupplagan sker pS SSA:s 
kansli 08-644006. SM4HSD Arne har telefon 
0583-70125.

Vi tackar for bidraga och hjalp under Sret.
SM7ANL

Samverkan Scout—JOTA
Verksamheten har under Sret varit mycket 

omfattande och bl. a. har Svenska Radio- 
scoutrSdet bildats. I detta rSd ingSr f.n. 
forbundsgrupperna for radioscouting inom 
SFF, NSF, SMU samt KFUK/M. 
Samordningen administreras av omrSdes- 
grupperna for radioscouting inom SFF.

Radioscouting har funnits pS bl. a. foljan- 
de lager: ASA-lagret och Camp Pioniar.

Radioscoutkurser har arrangerats av: Lov- 
Snger SSF, Birka Scoutdistrikt SFF, SMU 
Alvesta, Stockholms Scoutdistrikt SSF, 
KFUK/M Goteborg samt radioscoutrSdet Al
vesta. Flera kSrer har ocksS haft kurser T- 
och C-certifikat.

OmrSdesgruppen for radioscouting inom 
SSF har haft 2 moten under Sret samt mSnga 
radio och telefonkontakter. Svenska 
RadioscoutrSdet har ocksS haft 2 moten.

Under Sret har f a rd igsta llts:
— del 3 i radioscouthandboksserien
— lagerhafte for radioscouting,

framtaget av KFUK/M
— nya radiopejlmottagare
— elektroniska byggsatser

Under Sret har pSborjats foljande projekt:
— dvriga delar i radio

scouthandboksserien
— telegrafinyckel i byggsats
— radiopejlsandare.
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Forbundsgruppema har deltagit i den nor- 
diska radioscoutkonferensen pS Aland. Sam- 
arbetet i Norden har fortskridit enligt planer- 
na.

Attiklar om radioscouting har varit inforda 
i alia scouttidningar samt QTC. Radio- 
scoutnatet har varit igSng 1:a sondagen i 
mSnaden pS kortvSg.

Stott deltagareantal kan noteras pS NO- 
RAMO under pingsten samt under Srets JO- 
TA.

SM7CAV

Samverkan SSK
I samband med en brand som totalforstor- 

de telefonstationen i Kalarne den 23/2 1981 
upprattade sambandsgruppen i Ostersund 
ett fungerande kottvSgsnat kompletterat 
med 2 m-forbindelser som stalldes till allman- 
hetens forfogande. Detta skedde efter fram- 
stallning av forsvarsdirektoren inom Lanssty- 
relsen i Jamtlands Ian. Sambandsgruppen i 
Gallivare gjorde en beromvard insats dS man 
den 8 — 9 mars under mycket svSra vader- 
leks- och radioforhSllanden i fjallen (Tjuona- 
jokk) skaffade hjalp St en svSrt insjuknad per
son vid Kaitum sjo. For dvrigt ar de fiesta 
sambandsgrupper aktiva med lokala trafiknat 
och speciella sambandsovningar samt enga- 
gerade i att skota sambandet vid olika slag av 
tavlingar.

SSK har ocksS en egen tidning, SSK- 
Journalen (f d SARNET-Journalen), som ut- 
ges med minst 6 nr per Sr. Upplagan ar f n 
300 ex och sandes, forutom till prenumeran- 
terna, till vissa myndigheter och till amatorra- 
dioklubbarna.

I SSK:s regi bedrivs trafiktraningsnat dels 
pS CW och dels pS SSB. De gSr under be- 
namningen SARNET, Svenska amatorradio- 
natet, men aven LA-, OH-, OZ och DL-sta- 
tioner ar med. CW-natet gSr 5 ggr per vecka 
och SSB-naten 2 ggr per vecka samt dess- 
utom SSK:s informationsnat lordagar och 
sondagar pS SSB. Deltagande i trafiktra- 
ningsnaten avser att uppova operatdrernas 
formSga att felfritt mottaga och nedskriva 
meddelanden (radiogram).

Vi som ar verksamma inom SSK ar glada 
over den anslutning denna verksamhet har 
fStt men hoppas pS annu storre intresse for 
denna intressanta och nyttiga gren av ama- 
torradiohobbyn.

SM5ASE

Utrikessektionen
FrSn utrikesdepartementets verksamhet 

kan namnas Srets viktigaste handelse, namli- 
gen IARU Region 1 Division-konferensen i 
Brighton, England, under tiden 27 april—1 
maj. Bland de viktigaste arendena som dar 
behandlades kan namnas inrattandet av en 
HF-arbetsgrupp (i likhet med den VHF- 
arbetsgrupp som fungerat under mSnga Sr), 
faststallande av riktlinjerna for bandplanen 
for de nya frekvensbanden (beslutade av 
WARC 1979) samt diskussion omkring 
gemensam Region 1 licens, RTTY, nodtrafik, 
amatorradio i utvecklingslanderna, ARDF, 
CW-masterskap m.m. Mera detaljerad re- 
dogorelse for konferensens arbete har varit 
infordi QTC 1981:10.
Ovannamnda konferens foregicks av en 
NRAU-konferens i Kopenhamn. Syftet med 
denna var att noggrant gS igenom dagord- 
ningen for Region 1-konferensen och forso- 
ka samordna installningen till de olika aren
dena bland de nordiska amatorforeningarna.

Aret har darutover varit fyllt av forvant- 
ningar infor ikrafttradandet av WARC 1979 
den 1982-01-01. Tyvarr har frislappandet av 
de nya banden forsenats men i skrivande 
stund vet vi att vi, under vissa villkor, fSr bdr- 
ja anvanda 160 m den 1982-04-01.

SM4GL

Datorisering av 
medlemsregister m m

Till SSA Srsmote 1982 har inlamnats ett 
par motioner, som var och en pS sitt satt ta
lar om att Slagga styrelsen att datorisera ad- 
ministrationen.

FrSgan ar inte pS nSgot satt ny. Datorise
ring ar ju ett tekniskt h jalpmedel som ratt an- 
vant har mSnga fordelar men aven ger anled- 
ning till eftertanke.

Undertecknad som narmast ansvarig for 
kansliets skotsel diskuterade redan 1976 da- 
takorning av medlemsregistret med en firma 
(BLANKETTA). Dessa undersokningar och 
aven under senare Sr erhSllna erbjudanden 
har overtygat mig om att nar datorisering av 
medlemsregistret blir aktuellt, sS bdr det ske 
over en egen dataanlaggning. Dock har jag 
inte annu funnit tiden mogen att foreslS fore- 
ningen att ta steget over till det datoriserade 
kontoret.

Nar det galler upphandling av lamplig 
datautrustning ar marknaden sSdan att: "Det 
yttersta anvaret for en upphandling av sSval 
maskin- och programvaror ligger hos kun- 
den”.

Detta betyder att kunskap rorande sina ak- 
tuella och kommande behov samt i maskin- 
och programvaruteknik ar vad en anvandare 
idag mSste ha, om han skall fS ett datorsy- 
stem som fungerar pS ett tillfredsstallande 
satt.

En leverantors offererade system mSste 
alltsS utvarderas i enlighet med ovanstSende. 
En forutsattning for den bedomningen ar 
dock forstSs att kunden stSr pS i stott sett 
samma kunskapsnivS som leverantoren.

En nog sS kravande uppgift bSde tekniskt 
och ekonomiskt.

Undertecknad har tillsammans med vSr v 
ordf SM5CJF aStt igenom problemen. Vi har 
diskuterat mojligheten att ha registret i nS- 
gon datacentral och via en terminal ISta en 
servicebyrS skota uppdatering och korning. 
En sadan losning beddmer vi som dyrbar och 
ohanterlig och torde inte minska kansliper- 
sonalens arbete, kanske snarare tvartom.

Vi anser darfor att ett eget autonomt sy
stem vore battre samtidigt som det S sikt 
aven skulle ge battre mojligheter till datorise
ring av andra rutiner.

Vad stalls dS for krav pS ett sSdant sy
stem?

Systemet skall vara latt att anvanda och 
fordra ett minimum av datakunskaper av an
vanda ren.

Det skall rymma minst 10 000 medlemmar. r 
Till "medlemmar” hor aven prenumeranter 
pS QTC.

Speciella filer som upptar medlemmar i 
styrelse, VU och andra funktionarer.

Vidare bdr finnas ett par "cirkularfiler". 
Dessa filer utnyttjas vid utskrift av adresseti- 
ketter for utsandning av protokoll, kallelser 
etc.

Uppdatering av dessa skall heist ske sam
tidigt som huvudregistret.

I registret skall finnas: Signal/lyssnar- 
nummer, efternamn, fornamn, adress, post- 
nummer, postanstalt, betaid medlemsavgift, 
licensklass, personnummer, distrikttillhorig- 
het.

Det torde vara lampligt att registret har re
serverad plats for samtliga signaler inklusive 
SK och SLserierna.

Prenumeranter och utlandska amatorer 
mSste troligen laggas i ett separat register el- 
ler fil.

En summering av lagringsutrymmet pekar 
pS att det kanske kan klaras pS c:a 1,5 Mby
te.

Registret skall kunna anvandas for foljan- 
deandamSI:

1. Uppdatering
Av erfarenhet vet vi att amatorer ar ett flyt- 

tande slakte. Omkring 30% andrar adress Sr- 
ligen.

Medlemsavgiften skall aven Srligen uppda- 
teras.

Som sokgrupp skall sSval anropssignal 
som efternamn alternativt efternamn plus 
fornamn kunna anvandas.

Sokning pS signal skall ge i stott sett ome- 
delbar respons.

Vid sokning pS namn listas dessa pS skar- 
men (vi forutsatter bildskarmsterminal). 
Eventuellt med flera "sidor”.

Uppdateringarna lagras separat exempel- 
vis pS en floppy disk eller kassett, som vid en 
eventuell system-krasch kan anvandas for att 
uppdatera en sakerhetskopia av registret, som 
mSste tas med jamna mellanrum (varje vec
ka).

2. Utskrift
Utskrift av postforskottsblanketter enligt 

postens formular. Utskrift i postnummerord- 
ning.

3. Adressering av QTC-pSsar (A4 for
mat)

Vi tanker oss harvidlag motsvarande ut
skrift som sker idag. Det vill saga QTC-pSsar- 
na matas over ett tryckverk. Utskrift aven har 
i postnummerordning.

4. Utskrift av adressetiketter
Enskilda eller frSn styrelse, VU eller annan 

fil. Man kan tanka sig samma utskriftsmedia 
som tidigare men att sjalvhaftande etiketter 
anvandes.

5. Utskrift for QSL-registret for DL och 
QSL-do. (A6-format).

6. Utskrift frSn hela registret gallande 
betaid medlemsavgft.

Exempelvis for rostlangder vid Srsmoten e 
d.

7. Utskrift av medlemsforteckning.
Som synes en hel del att ta hansyn till. NS

got som jag betvivlar att motionarerna har 
gjott klartforsig.

Vu har darfor gett mig i uppdrag att publi- 
cera ovanstSende "kravspcifikation” dar 
forhoppningsvis de som arbetar i data- 
branchen har har ett utmarkt tillfalle att stalla 
sitt kunnande till SSA forfogande och 
motionarerna att vidareutveckla sina under
lag.

Vad som kravs ar hjalp med besluts- 
underlag for anskaffning av utrustning, 
programmering, driftsattning och underhSII, 
nar detta blir aktuellt. BSde tekniskt och eko
nomiskt.

Delproblemen aro foljande:
A. Maskinvara
Forslag pS systemlosning som klarar 

ovanst. uppgifter. Speciellt vad det galler 
tryckning av QTC-pSsarna. Kostnadsupp- 
skattning.

B. Program
Finns det standardprogram eller program 

framtaget for organisation eller klubb som 
klarar vSra behov? Vad behover i sS fall upp- 
programmeras. Kostnader?

C. Programhjalp
Finns det nSgon eller nSgra som ar villiga 

att hjalpa till — frivilligt eller mot ersattning 
— att producera erforderliga program? Kost- 
nadsuppskattning.

----->
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SSA BOKSLUT1981
RESULTATRAKNING
INTAKTER 1981 1980
Medlemsavgifter 921.860:- 777.697:-
Forsaljningsdetaljen 20.539:62 25.089:36
Diverse inkomster 1.553:85 10.443:31
Rantor 100.248:30 73.861:21

1.044.201:77 887.090:88

KOSTNADER
QTC (netto) 282.734:85 189.111:55
QSL (netto) 82.350:87 61.626:67
Loner 141.241:65 128.540:80
Lokal 32.296:30 28.792:75
Porto, telefon 33.552:90 26.520:80
Distrikten 21.293:75 13.211:-
Regl IARU 36.545:96 31.128:75
Sociala avgifter 84.930: — 88.300: —
Skatter 40.500: — 30.500: —
Omkostnader 63.177:44 52.220:45
Resor 78.804:70 64.240:30
Tavlingar och diplom 6.813:74 7.025:95
Kontorsmaterial 15.386:45 11.241:60
Smainventarier 6.415:53 757:95
Kostnader SSA-boken 18.073:70 4.987:50
Asattning till semesterreserv 4.500: — 6.500: —
Avsattning till reserv for SSA-boken 50.000: —
Avskrivning pa inventarier 14.041: — 6.280: -
Nedskrivning lager 16.500: — 5.355:-
Arets overskott 65.042:93 80.749:81

1.044.201:77 887.090:88

E. Braune 
ordf.

BALANSRAKNING
tillgAngar
OmsattningstillgAngar 1981,12 31 198012-31
Kassa och bank 843.820:42 656.551:94
SM5WLfond — 2.378: —
Kundfordringar 38.971:30 21.843:40
Fordran Riksforsakringsverket 26.726: —
Forutbetalda kostnader 4.529: — 4.249: -
Varulager forsaljningsdetaljen 70.968:79 41.403:82
Varulager QSL 7.590:06 9.916:08

AnlaggningstillgAngar
Andelar 18.700: — 18.700: —
Inventarier:

Kontor: 23.583:35 7.831:35
SK5SSA 4.016:77 2.688:82
SK0SSA 5.166:60 4.139:70

1.044.072:29 769.402:11
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Levera ntd rssku Ider 36.407:30 39.924:75
SM5WLfond 660:90 —
Skatteskuld zi.m.- 19.891: —
Upplupna kostnader 49.689:80 37.601:-
Ovriga kortfristiga skulder 27.233: — 18.104: —
Reserv for forutbetalda medlemsavg. 242.860: — 75.980: —
Reserv for framtagning av SSA-boken 250.000: — 250.000: —
Lagerreserv 47.100: — 30.600: —

Eget kapital
IngAende kapital 01 —01 297.301:36 216.551:55
Arets overskott 65.042:93 80.749:81

1.044.072:29 769.402:11

M. Hoglund 
kassaforv.

Driftsbudget 1982
INKOMSTER

Medlemsavg. 1050
Fors. det 10
Rantor 62

kKr 1.122
UTGIFTER

QTC 390
QSL 68
Reg I 42
Loner 160
Lokal 43
Distrikt 25
Skatter 115
Resor 96
Porto o tfn 55
Div. omk 60
Kontorsmtrl. 19
Tavlingar 7
Inventarier 14
Varuskatter 15
Avskrivning 13

kKr 1.122
M Hoglund, SM5LN

SM5WL:s Minnesfond
Resultatrakning
Intakter 1981 1980
Borgarbrev och gavor 5.495:10 13.215:26
Rantor 13.883:91 10.999:16

Kostnader
19.379:01 24.214:42

Porto 473:10 311:40
Omkostnader 7.661:75 2.055:80
Fria avg. 150: - —
Arets overskott 11.094:16 21.847:22

Balansrakning
19.397:01 24.214:42

TillgAngar 1981 12 31 198012-31
Fordran SSA 660:90 —
Bank 140.226:47 128:392:41

140.887:37 128.392:41
Skulder o. disp. medel
SSA — 1.764:65
Ovriga skulder 4.837:90 1.672:45
Disp. medel 01 —01 124.955:31 103.108:09
Arets overskott 11.094:16 21.847:22

140.887:37 128:392:41

E. Braune M. Hoglund

4----------
D. UnderhAII
Nar systemet val ar i drift erfordras givetvis 

underhAII. Speciellt av hArdvara (skrivare, 
disc) kan detta ordnas pA frivillig vag ar det 
bra, men realistiskt ar nog att rakna med att 
kopa underhAllstjansten, dA sannolikt fri- 
villiga krafter saknas.

Den som har forslag och losningar pA 
ovanstAende skriv en rad till SSA kansli, sA 
hor vi av oss.

SM5LN

SM5ZK donation 1975
Bokslut 1981-12-31
Kapital 5.379:15
Ranta 592:90

5.972:05

Fonderat kapital
Skatt 
Disponibelt

Till forfogande
SSA kansli jan. 1982 
M. Hoglund, SM5LN

5.000: — 
167:- 
805:05 

5.972:05
Kr. 805:05
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Bokslutskommentarer

Ang Arsbokslut
Med anledning av framforda feltolkningar 

och missforstSnd i samband med Srsbok- 
sluten lamnas harmed nedanstSende mycket 
forenklade forklaringar.

Arbokslutet bestir av tvS handlingar:
Resultatrakningen som i sammandrag 

upptarsamtliga intakteroch kostnader under 
rakenskapsSret. Detta for att redovisa hur 
rakenskapsSrets resultat uppkommit.

Balansraknigen som i sammandrag re- 
dovisar samtliga tillgSngar och skulder samt 
eget kapital pS balansdagen (31/12).

Resultatrakningen tycks inte vSlla namn- 
varda svSrigheter att forstS, medan daremot 
balansrakningen vSllar en del huvudbry.

Balansraknignen ar uppdelad i tvS avsnitt, 
dels tillgSngar och dels skulder och eget 
kapital. Dessa ar i sin tur indelade i under- 
rubriker.

OmsattningstillgSngar som utgores av 
bankmedel eller tillgSngar som kommer att 
vara omsattningsbara i pengar.

AnlaggningstillgSngar som ar avsedda 
att stadigvarande brukas i rorelsen. PS skuld- 
sidan Sterfinnes kortfristiga skulder, vilka 
som namnet anger, utgores av skulder eller 
Staganden, som kommer att forfalla till betal- 
ning. Drar vi sS summan av skulderna frSn 
summan av tillgSngarna, fSr vi fram det egna 
kapitalet.

Som framgSr av ovanstSende utgor 
anlaggningstillgSngarna ett bundet kapital 
men aven omsattningstillgSngarna med 
undantag for bankmedlen ar ett bundet kapi
tal anda tills fordringarna loses in resp varu- 
lagret forsaljes.

Det vill saga grovt forenklat har vi vid bok- 
slutstillfallet bankmedlen att rora oss med.

Tittar vi sS pS skuldsidan, sS ar det klart att 
alia skulder inte kommer att forfalla till betal- 
ning i samma ogonblick, men ett bra foretag 
skall ha en sSdan betalningsberedskap (likvi- 
ditet).

Sammanfattar vi ovan forenklade beskriv- 
ning av balansrakningen finner vi
TillgSngar
Kassa, bank 843,8 kKr
Bundna tillgSngar 200,2 kKr

1.044 kKr 
Skulder och eget kapital
Skulder 681,7 kKr
Eget kapital 362,3 kKr

1.044 kKr

Men enligt ovan var 200,2 kKr bundna, 
varfor det egna rorelsekapitalet darfor nu ut- 
gor 362,3 -200,2 = 162,1 kKr.

Man kan aven se det som sS att bankmed
len gSr St for att tacka skulderna d v s 843,8 
-681,7 = 162,1 kKr.

Forhoppningsvis har jag med denna ytterst 
forenklade framstallning bidragit till att klar- 
gora sammanhanget.

SM5LN

SSA
hedersmedlemmar

Harintill en forteckning over foreningens 
hedersmedlemmar genom tiderna. For att bli 
foreslagen till hedersmedlem skall man i ett 
antal Sr verksamt ha arbetat for foreningen. 
Hedersmedlem harfritt medlemskap.

QTC 4:1982

Den for Sret uppgjorda budgeten slutade 
pS 1000 kKr.

Det framlagda bokslutet uppvisar ett varde 
pS 1044 kKr varvid kan sagas att bokslut och 
budget foreter en mycket god overensstam- 
melse.

Foretagsekonomiskt kan foreningens eko- 
nomi sagas vara stabil. (Soliditet 37 % och 
likviditet 1,44 — jmfr 198040% resp 1,55).

Den ekonomiska redovisningen omsluter 
4,51 Mkr mot 3,64 1980. En dkning med nara 
24 %. Tillhorande verifikat utgor 46 Agrippa- 
parmar — d v s en parmrad pS bortSt 3 m.

Foreningens totala till revisionen overlam- 
nade bokslutshandlingar uppgSr till drygt 40 
A4-sidor.

Forsaljningsdetaljens bokforda varde fore 
avskrivning uppgick till 70,97 kKr och utgjor- 
des av 32 artiklar med tillsammans 13 427 
detaljer.

Med hanvisning till bokslutet kan konsta- 
teras:
INKOMSTER

Medlemsavg.: i stort sett i enlighet med 
budget (+2,4 %).

Fdrs.det.: under det beraknade beroende 
pS okad lagerinvestering.

Rantor: Hogre an beraknat bl. a. beroende 
pS att bokens fonderade kapital stStt orort 
under Sret.

Beroende pS bl. a. den hogre ranteavkast- 
ningen har det budgeterade overskottet pS 
15 kKr vuxit till 65 kKr.
KOSTNADER

QTC: Kan sagas ha forldpt helt enligt bud
get. Medelsidantalet uppgick till 41 mot bud
geterade 40 och kostnaden blev 282,7 kKr 
mot budgeterade 280 kKr.
QSL: Ligger over budget vilket till storre de- 
len fSr tillskrivas det hojda portot framst dS 
till utlandet.

Loner: Under det budgeterade beroende 
pS utgSngen av loneavtalet.

Lokal: Ligger under i stort sett av samma 
ska I.

Porto o. tel: Under budget till stor del be
roende pS specialavtal med posten vilket for- 
delaktigt pSverkat resultatet.

Reg. I: Under budget framst p g a billigare 
utlandsrepresentation.

Skatter o. sociala avg.: Har foljt budget. 
Omkostnader: Ligger nSgot over budget 

( + 5%).
Resor: Foreter en lagre kostnad an budget 

beroende pS att reserakningar inte influtit i 
begard omfattning fore bokslutet.

Tavlingar o diplom: Ligger nSgot over bl a 
beroende pS nytryck av SAC-diplom.

Kontorsmtrl: NSgot hogre an budget.
SmSinv.: Under budget.
Kostnader SSA boken: Utgor bl a grund- 

kostnad for uppstartning av ritarbetet samt 
visst forfattararvode.

Not.: Av totalt utbetalade loner har direkt 
hanforliga fordelats pS kostnadsstallen och 
resterande redovisats som loner.

SM5LN

SM5WL:s minnesfond
Omkring Srsskiftet 1980/81 skedde 

slutredovisning pS arvet efter makarna Gruen 
(SM5UU) till WL-fonden. Med hanvisning till 
juridiska ofullkomligheter och dodsbo- 
delagares ansprSk i anledning darav, skedde 
en omfordelning av arvet, vilket gjorde att 
dodsboet ej kunde avslutas och slutredovisas 
forran efter 3 Sr i och med inbetalning av 
1980 Srs taxerade kvarskatt.

Under Sret har en handikapputstallning 
anordnats pS Tekniska Museet under tiden 
14/10-10/1 1982.

For utstallningen har bidrag beviljats med 
bla6.500: —.

SM5LN

Medlemsavgiften 1982
Medlemsavgift 175:— (i medlemsavgiften ingSr medlemstidningen QTC).
Familjeavgift 110: —. (En av familjemedlemmarna betalar full avgift 175: —. Endast ett ex 
avQTC).
Prenumeration pS QTC 125:— inom Sverige.

SSA hedersmedlemmar
1. ex SMVL Emil Barksten 1930 t 1962
2. SM5ST Osborn Duner 1931 + 1963
3. SM6UA John Fr. Karlsson 1932 t 1940
4. SM5SI Gosta Siljeholm 1949 t 1970
5. ex SM4XG Gust. Holm 1954 t 1956
6. SM6WL Hans Eliaesson 1955 t 1955
7. SM5WJ Ivar Westerlund 1955 t 1981
8. SM5ZD Per Anders Kinnman 1957
9. ex SM5A0G Gunnar Svala 1957

10. SM5AZ0 Carl Erik Tottie 1967
11. SM3WB Sven Granberg 1968
12. SM7ID Karl O. Friden 1969
13. SM4KL Karl O. Osterberg 1969
14. SM5FA Lennart Stockman 1974
15. SM4GL Gunnar Eriksson 1974
16. SM5LN Martin Hoglund 1974
17. SM7UV Erik Bjarne 1975
18. SM0OX Einar Braune 1981
19. SM0CWC Stig Johansson 1981
20. SM5BBC Ulf Swal&n 1981
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SSTV (Slow Scan Television) 
Sandningar numera i farg!
Nils-Gustav Strom, SM5EEP 
Kampavagen 1
773 00 FAGERSTA

Med (o)jamna mellanrum brukar jag 3ter- 
komma med senaste nytt p3 SSTV fronten, 
s3 aven nu, men forst en kort rekapitulation. 

Utveckling
For drygt 24 3r sedan togs de forsta stapp- 

lande stegen i radioamatdrernas eget 
bildoverforingssystem, SSTV (Slow Scan 
Television). Sjalvklart var man hanvisad till 
svart-vit bildoverf bring. De forsta 15—20 
3ren gick utvecklingen I3ngsamt men har va- 
rit synnerligen snabb under de sista 3ren d3 
digitaltekniken utnyttjats till fullo. Detta har 
bl a resultertat i att det nu ar fritt fram for 
fargsandningar.

Digitaltekniken kom 
som en raddning

De forsta monitorerna hade katodstrSleror 
med ISng efterlysning (P7). Under 1950- och 
60-talen fanns roren att f3 som surplus till 
mycket m3ttliga priser. S3 smSningom blev 
tillgSngen knapp och man fick se sig om efter 
annan teknik.

Digitaltekniken blev losningen p3 proble- 
met. I stallet for att "minnas" bilden i ka- 
todstr3lerbrets lysande skikt lade man in den 
i ett digitalminne. D3 kunde man ocks3 an- 
passa utrustningen s3 att presentationen 
skedde p3 en vanlig tv-skarm med 625 linjer 
och Iikas3 kunde man anvanda en vanlig tv- 
kamera. Nar man anvander en vanlig tv for 
att 3terge en SSTV-bild utnyttjar man inte 
radsprSnget.

SSTV-utvecklingen i Europa ledes av Vol
ker Wraase (DL2RZ), Tyskland. Hans SSTV 
konverter typ SC-422A med tangentbord ar 
anvandbar for s3val svart-vit som fargbilds- 
trafik.

SSTV standard
Fore redogbrelsen for fargsandningarna 

vill jag aven 3terge den SSTV och FS (fast 
scan) standard, som fabrikanterna enats om.

SS7V (slow scan television) 
standard:

SSTV, FMmodulerade
underbarvSgsfrekvenser.
Synksignal = 1200 Hz
SvartnivS = 1500 Hz
Vitniv3 = 2300 Hz
Horisontal synk. = 5 ms
Vertikal synk. = 50 ms

FS (fast scan) standard:
Linjer/hel bild: 625 utan radspr3ng (50 

Hz).
520 utan radsprSng (60 Hz).
Linjefrekvens: 16625 kHz.
Observera i fs standarden att den motsva- 

rar v3r normal tv-standard med undantag for 
radspr3nget, som ej anvandes. Detta innebar 
att numera betraktar man en bild med sam- 
ma antal linjer som vid en vanlig hem-tv.

Konverter begreppet
SSTV-bilden blev mera njutbar for betrak- 

taren nar FS-tekniken infordes och vilket 
praktiskt innebar att utsand och mottagen 
bild av operatoren kan betraktas p3 en vanlig 
hem-tv. Man m3ste dock ha klart for sig att 
den utsanda och mottagna videosignalen 
fortfarande ar en ren slow-scan-signal (128 
linjer). Konvertern ombesorjer s3lunda p3 
sandarsidan att tv-kamerans fast scan (625 
linjer) video omvandlas till slow scan (128 lin
jer) video for utsandning. P3 mottagarsidan 
mottages slow scan och konvertern omvand- 
lar till fast scan (utan radsprSng) for avnjut- 
ning p3 tv-skarm och d3 aven med hog 
upplosning (256 bildelement/linje) om kon
vertern p3 sSval sandar- som mottagarsidan 
har s3dana finesser.

Modern konverter med 
tangentbord

Volker Wraase konvertern SC-422 A har 
m3nga finesser, ar valutbyggd i det lilla for- 
matet 305x105x180 mm. Ur tekniska data 
och ovriga egenskaper finner man bl a foljan- 
de:

— Bestyckad med 3 st minnen om totalt 
3x64 = 192 kbits, 16 grSskalor. Varje 
minne har separata videoutgSngar mar- 
kerad I, II och III. Vid svart-vit bildtrafik 
kan innehSllet i respektive minne betrak
tas p3 separata monitorer om s3 onskas. 
Vid fargbildtrafik anslutes minne I, II och 
III till fargmonitorn och minne I till 
svart/vit monitor for installning av kame- 
ra.

— All sandning sker fr3n minne, separat el- 
ler mixade. Uppdatering sker frSn kame- 
ra, tangentbord eller annan CCIR video- 
kalla. Allts3 kamerabildenaren digitalbild 
vid sandning och mottagning.

— Minne I och II anvandes vid svart-vit tra- 
fik for att Sstadkomma tidigare namnd 
"hog upplosning".

— Minne I och II kan automatiskt eller ma- 
nuellt vaxlas vid sandning och mottag
ning. Den automatiska vaxlingen kan in- 
stallas for vaxling efter varje hel bild

SSTV
Bilden

A. Normal upplosning B. Hog upplosning
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Antal linjer/hel bild 128 128 128 128
Antal bildelement/linje 128 128 256 256
Antal linjer/s 16% 15 81/s 7%
Tid (s) for hel bild 7,68 8,53 15,36 17,06

Observera i SSTV standarden kolumnen ”B. Hog upplosning" dar upplosningen i bilden 
okats till 256 bildelement/linje. Detta kan ske p3 bekostnad av antalet linjer/s och tiden for 
hel bild. Man kan faktiskt tala om slow slow scan television (ssstv)!

Bilderna p3 omslaget:
SM5EEP. Kalle Anka var den forsta 

farg-SSTV-bild som mottagits i USA fr3n 
Skandinavien. KB8LU mottog bilden den 
2 januari 1982. Den tredje bilden ar motta
gen fr3n Italien av I3XQW.

(slow) eller flera g3nger (fast) per hel bild. 
Den senare installningen gor att man 

kan framstalla vissa enkla rorelser under 
sandning och mottagning.

— Nar man skall betrakta en SSTV-bild gal- 
ler samma regler som vid vanligt tv- 
tittande, man skall ej sitta for nara skar- 
men. Det finnes olika satt att p3 
mottagarsidan p3 tv-skarmen Sterge en 
mottagen SSTV-bild:
— som grov linjestruktur 128 linjer (se 
QTC3/78).
— som fin punktstruktur d3 de 128 lin- 
jema brytes upp i punkter och punkter in- 
fores mellan linjerna. Detta ar punkt- 
linjefordubbling.
— som mera normal tv-bild om man i 
stallet infor hela linjer. Detta ar hellinje- 
fordubbling.
— som nastan normal tv-bild om sand
ning och mottagning sker med hog 
upplosning. Nu ar antalet bildelement 
per linje fordubblade.

— For ratt installning av monitor finnes test- 
bild i form av 8 ljusbalkar att tillgS. Dessa 
blir synliga i bildens ovre kant och till stor 
vagledning vid ljus-kontrast installtning 
p3 kameran.

— Tangentbordet kan anvandas som ren 
skrivmaskin eller som textsattning till bild. 
8x8 = 64 tecken (litet format), 8x4 = 
32 tecken (stort format vid Dx).

— Bandspelaruttag for in-avspelning av s3- 
val svart-vit som fargbild!

— Utover namnda finesser finnes mojlig- 
heter for positiv eller negativ bild/text 
anvandning, selektiva filter finnes for att 
undg3 QRM och bilder frSn 60 Hz-land 
mottages i fullt format.

S vart- vit bildtrafik
TillvagagSngssattet behandlas i QTC 1978 

nr 3. Med konvertern SC-422 A sker trafiken 
p3 liknande satt. Om trafik med hog upplos- 
ning p3g3r hor man p3 signalen eller ser p3 
monitorn. med potentiometer installes ratt 
bildkvalitet.
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Fargbildtrafik
For att genomfora denna trafik mAste man 

ha tillgAng till:
— konverter med 3 minnen med videout- 

gAngarfor rod, gron, blA farg.
— svart-vit tv monitor.
— svart-vit tv-kamera och rott, gront, blAtt 

filter for kameran.
— farg-tv monitor, som man iordningstaller 

av en vanlig farg-tv apparat genom att 
montera en enkel anpassningsenhet mel- 
lan konverterns video-utgAngar rod, 
gron, blA och farg-tv apparatens motsva- 
rande rod, gron, blA "guns" i bildroret. 
Anpassningsenheten har reglage for far- 
gerna och stalles in en gAng for alia.

— lamplig belysning (halogen 500—1000 W 
fotolampa eller colourview lysror i 
tillracklig mangd).

Framtagning av fargbild
Den fargbild som skall sandas framtages 

automatiskt eller manuellt pA 1/50 s. For att 
fA en komplett bild pA monitorn vet vi att 
7,68 s AtgAr. Detta mAste beaktas varfor pro- 
ceduren blir:
— rott filter framfor kameran for att i 

konverterns "kameralage" stalla in basta 
bild pa svart-vit monitorn.

— roda filtret kvar framfor kameran, minne I 
laddas pA 1/50 s och synlig markdr visar 
nar7,68 s gAtt.

— gront filter framfor kameran och minne II 
laddas.

— blAtt filter framfor kameran och minne III 
laddas. Det AtgAr sAledes 3x7,68 = ca 24 
s for uppdatering av komplett fargbild, 
som ar digital.

Sandning av fargbild
Principen ar den att man sander fargerna 

d.v.s. minne I, II och III i tur och ordning. 
Praxis ar ocksA att man sander varje farg 3 
ganger. Detta for att eventuella storningar 
(QRM) pA vagen om mojligt kan undvikas. 
Vid goda forhAllanden gAr det bra med 1 
gcing per farg.

Mottagning av fargbild
Det ar nu latt att rakna ut att mottagaren 

laddar minne I, II och III med respektive farg 
och efter en stund har man en mycket njut- 
bar fargbild pA sin monitor. .Skulle QRM ha 
funnits exempelvis i grona fargen, ber man 
sandarstationen sanda minne II en gAng till! 
Mottagen bild kan omgAende retursandas!

Farginspelning p£
vanlig bandspelare

Fargbild kan spelas in for senare betrakt- 
ning eller utsandning. Inspelningen sker sA 
att minne I, II och III matas in pA bandet. Vid 

avspelning avger bandet minne I, II och III i 
tur och ordning och man har en fargbild pA 
tv-monitorn!

Erfarenheter
Till en borjan verkade fargbildtrafiken 

komplicerad, men efter nAgra fA dvningar gAr 
det lika bra som svart-vit trafik. Det ar ocksA 
gladjande att SSTV aktiviteten okat i och 
med fargbildtrafiken och det ar icke ovanligt 
att "vi" ar tjugotalet stationer som kor och 
traffas. Alla varldsdelar har numera "colour
hams". I Skandinavien kanner jag ingen an- 
nan station med "colour".

Min forsta riktigt lyckade sandning agde 
rum 1982-01-02 kl. 12.26 dA KB8LU, Mr Ron 
Flynn, Bangor, Michigan USA tog emot bil- 
den Kalle Anka med svenska flaggan. Hans 
kommentar var: "Great colour on our Donald 
Duck and your Swedish flag". Nar det galler 
avfotografering av SSTV-bild frAn tvskarm 
sA ar det svArt for en oerfaren, i synnerhet vid 
fargfoto dA det ligger nara till hands att man 
missar de exakta fargerna. Hur det an ar sA 
var den svenska flaggan gul och blA vid 
sandning och avfotografering!

PS
JG1DDT, redaktor for CQ-Magazine i Japan 

soker invenera SSTV-bestAndet i varje land. Du 
som sysslar med SSTV kontakta

SM5EEP

Dessa tvA bilder visar "High resolution", d.v.s. hog upplosning och ar endast mojlig i svart/vitt. Det ar alltsA SSTV.

KORT- 
KLIPPT

"HR Report"
som utges av HAMRADIO byter redaktor. 

Det ar W9JUV som lamnar redaktorsskapet 
efter Atta Ar. HR Report, som kommer ut 
var fjortonde dag, overtas nu redaktionellt 
av Bill Pasternak, WA6ITF, som ocksA ar re- 
daktor for "Westlink", ett annat nyhetsblad.

Det ar inte bara det svenska televerket, 
som har sA mycket att gora att de inte "hin- 
ner med" att formulera sig sA att vi fAr kom- 
ma igAng pA 10 MHz. Aven USA och ARRL 
fAr t v se i mAnen efter bandet, eller bara lyss- 
na pA amatorradiotrafiken dar. Hittills har 
QSO horts med stationer frAn DJ-, HB9 och

HBo, VK plus flera av vAra grannlander, for- 
stAs. Eftersom bandet har upplAtits for "CW 
only" har Region III, efter pAtryckningar frAn 
JARL i Japan, borjat overlagga om nAgon 
form av foni-sub-band. Hur det skall kunna 
gA till pA ett band, som ar sA litet, ar en an- 
nan sak!

"Varfor Du behover ARRL och varfor 
ARRL behover Dig" ar titeln pA en fyrsidig 
pamflett som ARRL har sant ut till 240 000 
icke-medlemmar av ARRL over hela USA. 
Mittensektionen bestAr av 32 frAgor i en tav- 
ling, dar mottagarna har att gissa hur mAnga 
tjanster ARRL har och vad de kan gora for 
dem. Forutom ett "personligt brev" frAn 
ARRL:s president W2HD dar han objektivt 
(?!) summerar ihop skalen varfor det ar vik- 
tigt for varje amator att tillhora ARRL, kan 
man ocksA vinna gratis medlemsskap ett Ar. 
En utmarkt skrift och en bra kampanj som sa- 
kert baddar for medlemsskap, menar H Re
port nr 358.

Arets upplaga av Daytona Hamvention 
ager rum i slutet av april, narmare bestamt 
samma veckanda som SSA Arsmote ager 
rum. For de som inte vet vad Daytona Ham
vention ar for nAgot, kan vi for enkelhetens 
skull saga att det ar som ett Amator- 
radiomote.

NEW YORK CITY'S Maraton
— med vAr egen Ingo som framgAngsrik 

lopare — anvande 178 amatdrer for att klara 
av kommunikationerna. De vidarebefordrade 
over 2.000 meddelanden till HQ, inklusive 85 
anrop efter ambulans. Amatoremas bidrag, 
som var resultatet av sex mAnaders organisa- 
tionsarbete, uppskattades varmt och upp- 
marksammades av bAde New York Times 
och ABC-TV. Skarpogda iakttagare av TV- 
skarmen kunde tom upptacka en amator- 
station i befalsfordonet.

U
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BMS RADIANT 
CATALOGUE

HAROLD R. POVENMIRE

FIREBALLS
METEORS

METEORITES

Solar longitud 1982

Hdkan Berg, SM6CEN 
Angslyckan 14
427 OOBILLDAL

I likhet med tidigare 3r har jag tagit tram en 
tabell over solens longitud for 1982. Presen
tation kommer lite sent, men for de storre 
skurarna kan vi uppskatta radiomax till 
foljandetider.

Har Du tankt p3 att man ur tabellen for so
lar long direkt kan lasa ut de exakta tid- 
punkterna for vSr- och hostdagjamning samt 
vinter- och sommarsolstSnd?

BMS radiant catalogue
R.A. Mackenzie har gjort en ny reviderad 

upplaga av varldens mest kanda och defini- 
tiva radiantforteckning. Den har utgivits av 
British Meteor Society och innehSller alia 
kanda radianter.

Katalogen upptar bl a svarmnamn, datum, 
radiantkoordinater, solar longitud vid max, 
ZHR vid max, banelement, upphovs- 
kroppen, anmarkning om Sterkommande ak- 
tivitet etc.

En tidigare upplaga finns i Dubusboken 
och SM7AED har vid ett tidigare tillfalle dis- 
tribuerat kopior av en upplaga.

Priset ar GBP 1.50 eller USD 4.00 inkl 
postavgifter.

Bestalining gores till: Geoffrey Falworth, 
Satellite News, 12 Barn Craft, Penwortham, 
Preston PR1 OSX, England.

Fireballs, meteors
and meteorites
Detta ar en mycket bra och grundlaggande 

bok av Harold R. Povenmire for en meteor- 
intresserad.

Fritt oversatt ur introduktionen:
"Det finns mer att gora for en amator an 

vad som hinns med... Amatdrerna ar m^nga 
fler an de professionella astronomerna. Dar- 
for kan de agna mer tid St observation och 
det ar vad som behovs. De professionella 
kan inte anvanda sin tid till detta eftersom de 
stSr under ett kontinuerligt tryck frSn hogre 
ort att producers resultat snabbt."

Boken innehSller kartor, grafer och over 40 
fotografier och listor med meteoriter. Den 
kan bestallas genom Hans Betlem i Holland. 
PrisNFL31.

Postgiro 41.18.827 Hans Betlem, Leiden, 
Holland.

Lyriderna 
fornatten/morgonen 
Aquariderna 
Pisciderna 
Arietiderna 
Zeta Perseiderna 
Beta Tanriderna 
Delta Aquariderna 
Perseiderna 
Orioniderna 
Leoniderna 
Geminiderna
Quadrantiderna (1983) 
(visuellt max -6h)

17 UT

kvallen 
14 UT 
21 UT

22 april

5 maj 
7 maj
6 juni 
8juni

27 juni 
27 juli 

12 aug 
21 okt 
17 nov 
14 dec 

3 jan

JAN FEER
SOLAR LONG 1982 (00 UT)

MAPS APRIL MAJ JUNI JUL-I AUG SEPT OKT NOV DEC

1.00
2.00

279.88
280.90

311.43
312.44

339.71
340.71

10.60
11.59

39.99
40.96

69.88
70.84

98.52
99.48

128.09
129.04

157.88
158.85

137.14
188.13

217.90
218.90

248.12
249.13

3.00 281.92 313.45 341.72 12.57 41 .93 71 .80 100.43 130.00 159.82 189.11 219.90 250.15
4.00 282.94 314.47 342.72 13.56 42.90 72.75 101.38 130.95 160.79 190.09 220.90 251.16
5.00 283.96 315.48 343.72 14.55 43.87 73.71 102.33 131.91 161.76 191.08 22.1.91 252.18
6.00 284.98 316.50 344.72 15-53 44.84 74.67 103.29 132.87 162.73 192.07 222.91 253.19

7.00 285.99 317.51 345.73 16.52 45.81 75.62 104.24 133.83 163.70 193.05 223.91 254.20

8.00 287.01 318.52 346.73 17.50 46.77 76.58 105.19 134.78 164.67 194.04 224.92 255.22

9.00 288.03 319.54 347.73 18.48 47.74 77.54 106.15 135.74 165.64 195.03 225.92 256.23

10.00 239.05 320.55 ,348.73 19.47 48.71 78.49 107.10 136.70 166.61 196.02 226.92 257.25
11.00 290.07 321.56 349.73 20.45 49.68 79.45 108.05 137.66 167.58 197.00 227.93 258.27
12.00 291.09 322.57 350.73 21 .43 50.64 80.40 109.00 138.62 168.56 197.99 228.94 259.28
13.00 292.11 323.58 351.73 22.41 51.61 81.36 109.96 139.58 169.53 198.98 229.94 260.30
14.00 293.12 324.59 352.72 23.39 52.57 82.31 110.91 140.54 170.50 199.98 230.95 261.31
15.00 294.14 325.60 353.72 24.38 53.54 83.27 111.86 141.50 171.48 200.97 231.96 262.33
16.00 295.16 326.61 354.72 25.36 54.50 84.22 112.82 142.46 172.45 201.96 232.96 263.35
17.00 296.18 327.62 355.72 26.33 55.47 85.18 113.77 143.42 173.43 202.95 233.97 264.37
18.00 297.20 328.63 356.71 27.31 56.43 86.13 114.72 144.38 174.40 203.94 234.98 265.38
19.00 298.21 329.64 357.71 28.29 57.39 87.09 115.68 145.34 175.38 204.94 235.99 266.40
20.00 299.23 330.65 358.70 29.27 58.36 88.04 116.63 146.30 176.36 205.93 237.00 267.42
21.00 300.25 331.66 359.70 30.25 59.32 88.99 117.58 147.27 177.33 206.92 238.01 268.44
22.00 301.27 332.67 0.69 31.22 60.28 89.95 118.54 148.23 178.31 207.92 239.02 269.45
23.00 302.28 333.67 1.68 32.20 61.24 90.90 119.49 149.19 179.29 208.92 240.03 270.47
24.00 303.30 334.68 2.68 33.17 62.20 91.85 120.44 150.16 180.27 209.91 241.04 271.49
25.00 304.32 335.69 3.67 34.15 63.16 92.81 121.40 151.12 181.25 210.91 242.05 272.51
26.00 305.33 336.69 4.66 35.12 64.12 93.76 122.35 152.09 182.23 211.91 243.06 273.53
27.00 306.35 337.70 5.65 36.10 65.09 94.71 123.31 153.05 183.21 212.90 244.07 274.54
28.00 307.36 338.70 6.64 37.07 66.04 95.67 124.26 154.02 184.19 213.90 245.08 275.56
29.00 308.38 7.63 38.04 67.00 96.62 125.22 154.98 185.18 214.90 246.09 276.58
30.00 309.40 8.62 39.01 67.96 97.57 126.17 155.95 186.16 215.90 247.11 277.60
31.00 310.41 9.61 68.92 127.13 156.92 216.90 278.62

Det nya bandet
onskar tekniska artiklar som beror ombyggnader och utveckling av befintli- 
ga amatorradioapparater sa att de kan anvandas dar.
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QSL-korten beratta
I forra numret av QTC skrev jag om Einar 

Seger, SM5X0 (ex SMVX), unika samling av 
QSL-kort frAn "oldtiden", d v s innan vi hade 
nAgon siffra i callet. For en del Ar sedan hade 
SM7QY tillfalle att gora ett collage av en del 
av dessa QSL. PA bilden har nedan tinner vi 
merparten av den tidens veteraner av vilka 
flera varit med om att skriva radiohistoria och 
aven blivit legendariska.

Mitt i bilden tinner vi Einar Segers "kunga- 
papper" dar "Kungl. Maj:t tillAter sokanden, 
under forbehAII av enskild ratt, att i Karls- 
krona eller dess narhet uppfora och tills vida- 
re och intill dess sarskilda allmanna foreskrif- 
ter i amnet kunna komma att av Kungl. Maj:t 
utfardas for utforande av experiment nyttja 
en trAdlos mottagare- och sandareanlagg- 
ning etc. "Kungl Maj:ts resolution var given 
Stockholms slott den 22 juni 1923 under- 
tecknad av HM Gustaf (V). Till hoger harom 
Einars foto.

SMZS, Torsten Elmqvist var den forste 
"DX-aren". Den 5 december 1935etablerade 
han den forsta forbindelsen mellan Sverige 
och USA.

SMTO, Mats Holmgren var teknisk sekre- 
terare i SSA. Han gjorde en fin insats dA han 
i serien Popular Radios handbocker gav ut 
boken "KortvAgsmottagning".

SMVL, Emil Barksten tog tillsammans 
med SMXR, Anders Lindstrom initiativet till 
bildandet av SSA Ar 1925. Han blev "vakt- 
chef" for foreningen och sande ut kalibre- 
ringssignaler "med fast vAg under 100 m". 
Han var i mAnga Ar foreningens skattmasta- 
re. Hedersmedlem nr 1 Ar 1930.

SMUK, Hugo Francke gjorde Saltsjoba- 
den osaker for rundradiolyssnare — enligt 
Kungl. Telegrafstyrelsensanmalan.

SMTN, Goran Kruse var under ett antal Ar 
nara knuten till SSA. Genom Tekniska Hog- 
skolans station SMUX skapade han och 
SMTO mAnga nya amatdrer.

SMXG, Gustaf Holm vid Varmlands rege- 
mente var en mycket kand "landsorts- 
pionjar". Han blev foreningens hedersmed
lem nr 5 Ar 1954.

SMUR Folke Berg var en mycket "tidig 
amatdr." Tydligen borjade han "nAgot fore" 
med signalen SMBG. Efter Folke Bergs bort- 
gAng instiftade hans mor en pokal, "Folke 
Bergs minne", som standigt vandrade pris i 
SSAs telegraferingstavlingar.

SMUA, John F. Karlsson ar val kand. Han 
blev foreningens i ordningen andre ord- 
forande efter SM-001, Bruno Rolf. — UA var 
pA sin tid varldens aldste amator och kallades 
darfor "Old John". Hedersmedlem nr 3 Ar 
1932. Hans gaming lever vidare i den Arligen 
Aterkommande "UA-testen".

SMUV, Erik Bjarne finns fortfarande i vAr 
medlemslista. Han ar "still going strong" 
och blev hedersmedlem nr 17 till sin 75- 
Arsdag 1975.

SMVG, Fritz Back ger mig mAnga associati- 
oner. I "vantans dagar" Ar 1934 fick jag "IA- 
na' hans signal SM2VG och genomforde 
med den mina forsta nervosa QS0:n.

SMXV, Einar Seger (kortet langst upp till 
hoger) avled i januari 1982 nara 85 Ar gam- 
mal.

Finns det nAgon mer som vill ge korta 
kommentarer till de har QSL-korten, sA hor 
av er.

SM3WB (ex SM-028)

Apropa 160 mb
PA ett brevkort frAn SM6UA till nuvarande 

SM7QY Ar 1934 berattar -UA att han for for 
sta gAngen varit pA 160 meter. Bandet 
omfattadedA 1715 — 2000 kHz delat mellan 
amatdrer och kommersiell trafik.

WB
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Kriget i etern 
— epilog (?)

Tisdagen den 19 januari 1982 dog Leopold 
Trepper. De fiesta storre tidningar varlden 
over meddelade detta for nSgon tid sedan.

Vem var dS denne man? En till synes liten 
grS och obetydlig judes dod i Jerusalem en 
januaridag 1982 noteras over hela varlden — 
ocksS i QTC!

Leopold Trepper — alias Gilberg, Jean, 
Grand Chef, Otto, General, Georges, Her
bert, Sommer, Winter, Baur eller Onkel, fod- 
des i Polen som son till en fattig jude for 77 cir 
sedan. Han kom efter en del olika aventyr att 
bli alia tiders store masterspion, ledaren av 
den beromda "Roda orkestern", eller "Rote 
Kapelle", som byggdes upp fore och under 
andra varldskriget i nastan hela Europa, men 
naturligtvisframst i Tyskland. Menavlaggare 
fanns i de fiesta lander, ocksS i Sverige och 
Danmark.

Under Treppers masterliga hand organi- 
serade ryssarna en spionorganisation som 
var oerhort effektiv. Knappast nSgon viktiga- 
re plan eller nSgot betydande krigsforetag 
som tyskarna arbetade med undgick Trepper 
och hans mSnga medhjalpare. Allt rappor- 
terades till "direktoren" — den ryska under- 
rattelsetjansten. Till och med det mest hem- 
liga av allt — Hitlers planer pS att anfalla sin 
forne bundsforvant Stalin fick Trepper reda 
pS och rapporterade till ryssarna. OcksS det 
exakta datumet och dvriga viktiga upplysnin- 
gar stamde. Men Stalin trodde inte pS Trep
per! Den gSngen! Men sedan blev det annat 
av...

Man har beraknat att genom Treppers 
spionorganisation forkortades andra varlds
kriget med kanske ett Sr och den bidrog ock
sS till att ungefar en kvarts miljon tyskar dog 
pS krigets slagfait, genom att ryssarna i for- 
vag visste det mesta om tyskarnas planer 
och krigsorganisation.

Men det mest intressanta av allt for oss 
radioamatdrer vet inte sS mSnga om. Det var 
namligen Trepper som forst av alia insSg ra
dions stora betydelse i spionarbete och 
ocksS utvecklade teknik och organisation for 
att med radions hjalp ge effektivitet St hela 
spionverksamheten. En aidrig sS viktig upp- 
gift ar vardelos om man inte kan fS fram den 
till den ratta mottagaren mycket snabbt. Och 
det var har som Treppers radioorganisation 
firade stora triumfer. Han fick hjalp av radio
amatdrer, radiotekniker och liknande att byg- 
ga ett stort antal sandare och mottagare 
samt att utbilda en ISng rad duktiga radio- 
operatorer i radiotelegrafi. Over hela Europa 
vaxte det upp ett helt jattelikt nat av radiosta

tioner, som effektivt och snabbt sande till 
centralen utanfor Moskva tusen och Ster tu- 
sen viktiga meddelanden. "Pianisterna" — 
rad io opera to re ma — hade en nyckelroll med 
sina "pianon", d v s sina radiostationer.

Historien om dessa radionat och om tys
karnas intensiva jakt med "ravsaxar" och an- 
nan pejlutrustning, om intriger och fantastis- 
ka aventyr ar en oerhort intressant berat- 
telse. MSnga har ocksS skildrat detta bSde i 
bocker och pS film. TvS storre TV-serier har 
ocksS visats om "Roda orkestern". Men de 
fiesta av dessa skildringarna har hoppat over 
det for oss radioamatdrer mest intressanta — 
allt det som utspelades i samband med radio- 
operatoremas arbete.

Det finns emellertid tvS bocker av W.F. 
Flicke, "Roda kapellet" och "De roda spind- 
larna" som mycket utforligt, initierat och 
spannande berattar om just radioarbetet i 
denna spionharva. Flicke, som ev ar en pseu
donym, ar ocksS den ratte att skildra detta. 
Han var frSn 1915 till 1945 sysselsatt med att 
bygga upp och leda den tyska underrattelse- 
tjanstens radioavlyssningsavdelning, som 
kom att fa den ledande rollen nar det gallde 
att avsloja och fSnga in de nara 300 medlem- 
marna i "Roda orkestern".

Dessa bocker ar mycket intressanta for en 
radioamator, de ar mycket spannande och 
de skildrar ocksS sS nara verkligheten som 
det gSr i en dramatiserad form de verkliga 
tjandelserna i detta krig i etern.

Tyvarr ar det nastan omojligt att hitta des
sa bocker numera. Inte ens pS antikvariaten 
gSr det utan stor tur. Det gSr mSnga historier 
om att "nSgon" forsokte stoppa dessa boc- 
kers utgivning och nar de andS kom ut via ett 
forlag i Schweiz och oversattes till flera sprSk 
i slutet av 50-talet samlades de upp av agen- 
ter i bokhandeln. Det kanske bara ar historier 
— men forsok att kopa dessa bocker! Det ar 
som sagt nast intill omojligt.

Och frSgetecknet i rubriken dS? Ja, det gSr 
ocksS en massa andra historier om "Roda 
orkestern". MSnga tror att organisationen 
finns annu. Man har hittat radiostationer och 
fStt mSnga andra bevis pS att Treppers verk 
fortfarande lever. OcksS i Sverige lar man ha 
hittat moderna hoghastighetssandare ned- 
gravda. Hur de kan anvandas idag med mo
dern datateknik och satellitoverforing kan vi 
som ar radioamatdrer latt tanka oss!

Gamle Trepper ar dod — men jag ar saker 
pS att "Roda orkestern" annu inte har spelat 
sin sista vals!

Litteratur: W.F. Flicke: Roda kapellet, 
Gothia 1959, De roda spindlarna, Gothia 
1960. Leopold Trepper: Roda kapellet, Wahl- 
strom & Widstrand 1976. Sandor Rado: 
Moskva anropas, Forum 1971.

SM7ANL

KORT-
klippt — x:
HAM RADIO -82

i Friedrichshafen ager i Sr rum helgen 9 — 
11 juli. Samtidigt rapporteras att staden ar- 
rangerar sin Srliga "Seehasenfest", ett spek- 
takel av oanat slag. Som vanligt gSr Gote- 
borgsbussen Frederikshavn — Friedrichs
hafen T/R. Forra Sret var det over 35 st i bus
sen och om den resan pratas det fortfarande! 
Du som vill vara med i Sr, hSIl ogonen oppna 
efter senaste nytt om resan i bulletinen. Vill 
du ha vSrt forsta NEWSLETTER infor resan, 
sand oss ett SASE under adress GSA, "Ham 
Radio -82", Box 6509, 400 60 G0TEBORG. 
Obs att "gamla resenarer" fSr det automa- 
tiskt som en avslutning pS forra resan!

I ria nd ska radioamatdrerna
50-drsjubilerar!

Den irlandska foreningen, som kan spSra 
sina anor till the Dublin Wireless Club, bilda- 
des 25 juni 1913. Forst i Sr firar man sitt 50- 
Srsjubileum i juni. Klubben upphorde med 
sin verksamhet under forsta varldskriget men 
kom i gSng igen under senare halften av 
1920-talet, dS som en riksangelagenhet och 
med namnet the Wireless Society of Ireland. 
Foreningen organiserade i sig alia slags 
radioentusiaster och experimenterare av det 
nya etermediet, bSde de som byggde sina 
egna mottagare och de mera ambitiosa som 
aven byggde sandare.

Mot slutet av 1920-talet, dS skaran av 
radiohandlare hade okat och dS sjalva radio- 
lyssnandet blivit populart och flera mans 
egendom, blev de som byggde sandare i un
derage i foreningen.

De brot sig ur och bildade the Irish Radio 
Transmitter Society med namnet "Transmit
ter" bara for att sarskilja sig frSn rundradio- 
lyssnargrupperna. Man gjorde dock ett till- 
agg i sina stadgar for att kunna bereda plats 
forSWLs.

Nar IARU delades upp i regioner var IRTS 
en av tillskyndarna av Region I.

SSA sallar sig till gratulanternas skara!

Arsmotet 1982
i Linkopingsamatorernas tidning "QSO" 

lastes att det kommer en buss med 50 (fem- 
tio) YL frSn Goteborg. Ar det frSgan om 
maktovertagande undrar

■WB?

Radiofilateli

International Magazine and dub for 
radio amateurs/philatelists "Ham- 
Stamps"

ar namnet pS en ny tidskrift for radio
amatdrer over hela varlden och som aven 
agnar sig St frimarkssamlande.

Initiativtagare ar LA5NM Math och 
YU7CB L Bakos. De beraknar komma ut 
med det forsta numret i april —maj i Sr. Pre- 
numerationspriset ar NKr 30: — eller 20 IRC's 
till postgiro Oslo 3 65 71 37 eller i check till 
LA5NM Math Bjerrang, Box 210, N-9401 
HARSTAD, Norge. De tvS forsta avgifterna 
frSn varje land erhSller en sarskild radiopostal 
gSva.

Vill du veta mer, sand dS 3 IRC till LA5NM 
for hans Newsletter nr 1 /82.
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. den rynmer val en sisSda 
krSkor.

stor TV-antenn har du ?Hur

Tja
15

Krakor pa antennen
Nar jag hade satt upp min HB9CV-antenn 

for 20 m sS var krSkorna genast framme for 
att beundra den nya utsiktsplatsen. Nar spro- 
ten ar 10—11 m ISnga sS blir havarmsef- 
fekten ratt skaplig med ett par krSkor ISngt ut 
pS ena sidan. Jag hade gjort elementen av 
ratt tunna ror och ville naturligtvis inte ha 
dem forstorda.

Efter diverse funderingar kom jag pS losnin- 
gen. Borrade vertikalt hSI i bommen sS nara 
vardera elementet som mojligt dar jag stack 
ned ett al-ror 8 mm och ca 50 cm ISngt. I ovre 
anden av roret hade filats en u-formad skSra. 
SkSran filades jamn och lindades med tejp. I 
elementandarna hakades fjadrar 50 — 60 mm 
ISnga som ordentligt knots fast i den starkas- 
te nylonfisklina jag fick jag i. Sedan "hdjdes" 
elementen upp. Efter diverse strackningar av 
linan d v s omknytniungar vid fjadrarna sS 
sSg elementen betydligt rakare ut an forut. 
Och inga flygfan har darefter synts till pS an
tennen.

Med hdjden av 40 — 50 cm i mitten sS kan i 
varje fall inga stone pippin landa. AlltsS tvS 
flugor i en small, rakare sprot och tji krSkor 
och liknande.

Glom inte att eftreSt tejpa linan langst upp 
vid klykan pS roret. Annars kan linan hoppa 
ur vid stark bldst.

Antennen med fisklinan sattes upp i Sep
tember 1981 och bSde fjadrar och fisklina har 
hSIlit trots bSde hSrd blSst och stark kyla.

SM0IBE

r

Datateknik for nyborjare

Baud
ar ett mStt pS overforingshastighet — till 

exempel vid dataoverforing pS telenatet. En 
baud motsvarar ungefar en "bit per sekund" 
En overforingshastighet pS 300 baud overfor 
alltsS cirka 30 tecken i sekunden.

Bit
ar den minsta enheten i det binara talsyste- 

met. En bit kan antingen vara 0 eller 1.
Termen bit ar en sammandragning av det 

engelska uttrycket "binary digit" (binar siff- 
ra). (KRA-bladet9/81).

For nyborjaren

Jordning av rigg
Radioamatdrer emellan diskuteras ofta 

problemet med att fS en god jordning av rig
gen, om man bor en bit upp over marknivSn. 
En del ar av den Ssikten, att det ar battre att 
ha riggen helt ojordad an att utsatta sig for ris- 
ken av oonskad straining frSn jordled- 
ningen, om man anvander vattenledningen 
eller varmvattenradiatorn for att jorda sanda- 
ren.

Litet eftertanke sager dock, att man bor ha 
nagon slags jordforbindning aven om den ur 
HF-synpunkt inte ar tillfredsstallande. Alla 
vagguttag ar inte jordade och man bor for 
ovrigt inte anvanda ett jordat vagguttag for 
att jorda HF utan endast som skydd mot el- 
chock. Om nataggregatet vid ojordat vagg
uttag har avkopplingskondensator mellan 
ingaende natkabels bSda ledare och chassi 
kan det bli obehagligt att samtidigt komma i 
beroring med chassi och nagot jordat fore- 
msi.

Hur kan man da ordna en nagorlunda god 
jordning for HF om man bor nSgra vSningar 
upp?

For att fa en god jordning av stationen 
maste sandarens chassi och om match-box 
anvandes aven denna ha jordpotential for 
HF. For att uppnS detta naste ledaren frSn 
riggen till jord ha ISg impedans for H F. Det ar 
har som manga begar ett misstag. Det duger 
namligen inte med vilken tunn trSdstump 
som heist. Om det foreligger hog impedans 
pa ledaren mellan chassi och jord kan icke 
onskad straining forekomma, emedan det pS 
en enkel ledare kan bildas stSende vSgor vid 
vissa frekvenser.

Om man emellertid anvander flera ledare, 
var och en av olika langd, har man goda ut- 
sikter att fa en tillrackligt god jordning av 
anlaggningen. Ledarna skall besta av kraftig 
kopparkabel eller kopparflata. 6 mm2 bilkabel 
ar lamplig for andamSlet.

Se till att inga sma slutna slingor finns pa 
ledarna. Induktionsfalt kunna annars hoja 
impedansen pS jordledningen. Lita inte heller 
pa koaxialkabelns skarm som jordforbind- 
ning mellan sandaren och match-boxen utan 
anvand en extra jordforbindning av kraftig 
kopparkabel. Varmvattenradiatorn ar i 
allmanhet battre an vattenledningen for jord
ning. Varmeroren ar oftast av koppar och 
den storre metallmassan i husets samtliga ra- 
diatorer tendera att verka som ett extra 
jordplan.

For att ytterligare forbattra laget ansluter 
man till sandarens jordskruv en motvikt for 
vart och ett av de tre i frekvens hogsta ban- 
den. Motvikten skall bestS av en enkeltrSd. 
en fjardedels vSglangd ISng for vart och ett 
av banden. Vanlig isolerad enkelledare 
0,75—1 mm ar tillracklig. Den fria anden av 
motvikten kan isoleras med eltejp.

Man kan sedan kontrollera om chassit ar 
"kallt" med hjalp av en glimlampa med rela- 
tivt ISg tandspanning och man kan aven 
kontrollera jordningens godhet genom att 
berdra chassiet med fingrarna och ge akt pS 
de instrument som finns t ex SWR-meter, 
anod- eller gallerstromsinstrument med nyc- 
keln nedtryckt. Om instrumenten visar and- 
rade varden ar detta ett tecken pS icke full
god jordning. PS mitt tidigare QTH, dar Tv- 
signalen inte var sarskilt stark, kunde jag se 
hur TVI i den egna apparaten minskade for 
varje ny kabel som tillkopplades. Jag anvan
der fyra jordkablar och systpmet har anvants 
sedan TV:s barndom Sr 1957.

Mycket mer skulle kunna skrivas om detta 
amne, men jag hoppas dock att dessa korta 
rader blir till nSgon hjalp.

SM5UWIQRZ)
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Antenn for 2 m 
tagmobil trafik

Birger Eriksson, SM0IBE 
Anna Sandstroms gata 6, 3 tr., 
126 64HAGERSTEN

Kfadkrok

Taqrufan med ivars/d Coax ca 2.5 m

I^Z/ey/D

coax.
-------d

/Curve / Stockholm -SAderfoIje.rrirmast loket
2 - • sist i taqet
3 6dteZx?ng-Alvhem narmast loket
4 . . sist i tAqet

Kurva I och 2 Aiummiumbyqel

100

lamas andar kapades nSgra millimeter och 
skots tram och citer tills SWR blev 1:1. An- 
darna fixerades i detta lage och sedan linda- 
des roret med genomskinlig krympplast. Ef- 
ter uppvarmning over spisplattan satt trS- 
darna fastordentligt.

For att fasta antennen upptill och nedtill i 
fonstret anvandes vanlig eltejp. Som fig. 
visar sS drar jag koaxen langs fonsterrutans 
tvarslS vinkelratt mot dipolen.

En ofta forekommande frSga ar hur det ar 
med storningarna frSn lok och ledningar. 
Och jag brukar dS stillsamt undra, har amato- 
rerna ingen vetskap om vad FM ar for nSgon- 
ting. De blir ofta forvSnade nar jag berattar 
att jag sitter i vagnen narmast loket och hor 
helt storningsfritt fastan det sprutar enorma 
gnistor frSn stromavtagaren pga frost pS 
kontaktledningen."

Kommentarer: I SJ:s vagnar finns det rak- 
apparatuttag i vagnsandarna och i sovkupe- 
erna. Det ar 220 volt vaxelstrom som kom- 
mer frSn vagnsbelysningsbatteriet via en all- 
formator som ger 50 p/s. Effekten ar ganska 
begransad, ungefar 50 W. Overbelastar man 
allformatorn sS blir det nSgon konstig 
fyrkantvSg med stora "spikar". Darav troli- 
gen rokutvecklingen i apparaten.

Redan pS 40-talet gjorde SJ matningar 
betraffande storningar frSn kontaktlednings- 
natet, att anvandas for ev tSgradio. Vid- 
stSende kurva visar hur frekvensen forhSller 
sig till storningarna. ForhSllandena blir ocksS 
litet olika om loken har aluminium- eller kol- 
byglar. RED.

f
20 50 40 SO 60 70 80 90 100 110 120 ISO 140 ISO Mp/s

— IBE tillhor en av de resenarer som funnit 
att''allt talar for tSget" nar man reser i tjans- 
ten. Han har funnit att det ar mojligt med 
''normala forbindelser" pS 2 .mb aven om 
man sitter i en ombonad tSgkupe. NedanstS- 
ende artikel har varit inford i ett antal klubb- 
tidningar och Sterges har i forkortad och 
omarbetad form.

"Tagmobil? Jag kontaktade en del och 
undrade om de hade erfarenhet av tSgmobila 
kontakter. De berattade om sina dystra 
erfarenheter. En hade en natdriven apparat 
samt en ISng skarvsladd. Han placerade sig 
nara toaletten dar det fanns ett 220 volts ut- 
tag for rakapparat. Plotsligt borjade det ryka 
ur apparaten. Kunde kanske bero pS det ISga 
periodtalet som orsakade den rykande ef
fekten.

Andra goda rSd: En antenn borde bestS av 
en Quad-ruta. Eller en uppsplitsad coax eller 
bara "pinnen" pS apparaten.

Ett normalt vagnsfonster har en jarnslS ho- 
risontalt tvars over rutan. En Quad var alltsS 
inte lamplig. Jag kom att tanka pS en kort 
lindad antenn som jag sett nSgonstans. Ett 
15 mm "elektrikerror" utgjorde stommen. 
Borrade ett hSI tvars igenom roret for en RG 
58. Skarm och innerledare tejpades fast St 
var sitt hSIl. Till dessa anslots (loddes) kop- 
partrSd som lindades i glesa varv, forst 5 varv 
i 24 cm, sedan 4 varv i 8 cm. Lindningarna pS 
hoger- och vanstersidan skall gS St motsatta 
hSIl.

PVC-rdret ar totalt 85 cm, d v s 20 cm 
langre an antennspiralerna. Injusteringen 
skedde pS tSget med uppsatt antenn. Spo-
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Coax. J

l

2x4x150A 
(4Cx250B)

Neutralisering av -trim med 4CX25OB
Jan Martin Noding, LA8AK RF in
Voilien 39 B
4620, VAGSBYGD, Norge

I mange artikler er det understreket at billi- 
ge surplussokler uten rett type skjermgitter- 
avkoplings-kondensator ikke kan brukes til 
pSIitelige 2 m og 70 cm PA-trim.

LA1TN har sendt meg tegning for hvordan 
han har lost dette" umulige" problem. Han 
mener problemet hovedsaklig dreier seg om 
3 fci skikkelig neutralisering. Den viste kop- 
ling er ganske unik — en bruker HF- 
spenningen som ligger i skjermgitterkretsen 
— og kopler den via en halvbolge coaxkabel 
tilbake til styre-gitteret. Koaxkabelen vil snu 
signalet 180°. Neutraliseringen justeres med 
en 10pF trimmekondensator. En har n£ fcitt 
et PA-trim hvor maksimum output opptrer 
ved dip. Det er ikke ment 3 lage noen 
konstruksjonsartikkel, men kun et tips for de 
konstruksjoner som er vist i forskjellige tid- 
skrifter.

73deLA8AK

C-j = skjermgitterafkopling.

K-- °
+ I6OOV

Tekniska 
notiser
Karl-Gunnar Julin, SM0DJL
Lagman Lekares Vag 33, 6 tr
T45 58 Norsborg

APPARATNYTT
Nya kortveigstransceivrar

TR5fr3n Draketacker 1,8 — 30 MHz inkl de 
nya banden.

TR7A ocksS frcin Drake ar en ny version av 
TR7, noiseblanker och kristallfilter nu som 
standard, inbyggt Sskskydd, mottagaren tac
ker 1,5—30 MHz och sandaren amatdr- 
banden mellan 1,8 —30 MHz dar aven de nya 
banden ingSr.
Ny kortvagsmottagare

R7A frcin Drake ar en ny version av R7, no
ise blanker och kristallf ilter for SSB och CW 
nu som standard, mottagaren uppges tacka 
0 — 30 MHz (nollan ar troligen ett tryckfel). 
Nya VHF-transceivrar

T1200 frSn FDK ar en liten handapparat 
tackande 143 —149MHz i 5kHz-steg, 1 eller4 
watt, 10minnen, repeaterskift, FM mm.

ST144uP frSn Santec ar ocks3 en handap
parat tackande 142 —150MHz, FM, 10 st 
minnen, och s3 en nyhet som jag inte tror n3- 
gon apparat har tidigare, en 24 timmars kloc- 
ka som kan ses p§ LCD-desplayen.

PCS 300 fr5n Azden aven den en liten 
handapparat tackande 144—146 MHz i 12,5 
kHz-steg, FM, 3 watt ut eller 0,5 watt in (en- 
marklig blandning p5 effekt angivelsen), vari- 
abelt repeaterskift, scanner, minnen och s3 
en nyhet som PCS300 troligen ar ensam om 
hittills, S-meter som avlasas p3 LCD- 
displayen. TR9130 frSn Kenwood har FM, 
SSB, CW i 0,1/1 och 5 kHz-steg, 25 watt, 6 
minnen, 2xVFO, switch for repeater infrek- 
vens, vikt 2,4 kg 68x170x240 mm, analog S- 
meter samt alia de vanliga finesserna.

Ny UHF-transceiver
ST440uP ar avsedd for 70cm-bandet i dv- 

rigt — data som ST144uP ovan.
SEMKO

Semko-Svenska Elektriska Materiel- 
Kontrollanstalten AB har ett litet hafte med 
namnet "R3d for sjalvbyggare av elektronik 
apparater-elsakerhetskrav". (Semko 900 — 
1079).

Haftetar p3 28sidor och kostarcra 15: — .
Adressen ar Semko postbox 30049, 104 25 

Stockholm 30, tel 08 - 13 07 00.
gmSM3GBA

Data nytt
Schoolaid heter en ny produkt fr3n Owoco 

AB. Schoolaid ar ett hjalpprogram till 
ABC80-datorn. Bilden visar hur enheten 
pluggas in pS tangentbordets baksida. Med 
programmet ar det mojligt att lista minnes 
innehSllet p3 olika satt, visa diskettinnehSI- 
let, egen printerrutin m m.

Schoolaid saljs genom Liber datorer tel 
08 - 739 90 00.

EMP
EMP stSr for ElektroMagnetiskPuls, en 

elektrisk vcig som knacker det mesta i sin 
vag. Askan har tidigare haft ensamratten till 
detta ofog men har nu fcitt hjalop av atom- 
sprangningar i atmosfaren. NedanstSende 
tabell visar hur stryktSliga Vcira komponenter 
ar:

T ra nsf ormatorer, motorer 1G
Ror, relaer, motstSnd 1M
Transistorer, dioder 10K
IC, mikrovcigsdioder 100
Dataminnen 1

Tabellen tolkas s3 har: det behovs en mil- 
jon mer energi for att knacka ett ror an ett 
dataminne, som verkar vara det omtAligaste 
vi har. Det strykt^ligaste ar transformatorer 
och motorer. En rormottagare borde vara 
100 ganger mer vard an en med tranlsistorin- 
g3ng.

Tips-om-tips
En nyhet for ciret ar "praktiska hornan" i 

Modern Elektronik. I januarinumret kunde 
man lara sig att hitta kortslutningar p3 
kretskort.

D ata-tips
Tvci MCT66 optokopplare som skydd for 

RS-232 interface beskrivs i Electronics for 
den 13 januari.

Satelliter
Varje satellit som skjuts upp tilldelas ett 

internationellt nummer, tidningen Telecom
munication Journal Sterger kontinuerligt alia 
uppskjutningar i tabellform med en mangd 
data. Den engelska satelliten Uosat som den 
6 okt skots upp fr3n Western Test Range fick 
det int. nr 1981-100-B. Satelliten sander 
som bekant p3 145,825 MHz.

Ratte/ser
— CMY har funnit nSgra tryckfel i hans ar- 

tikel "Betydelsen av IP" i QTC 1 /82, sidan 5.
I slute av meningen for IC720A galler att 

tvS signaler fr3n 31 resp. 25-mb. . . 1Vp315 
mb. V skall vara uV. I tabell 2. IP for Drake 
R4C med transistor i andra blandaren — 14 
dBm.

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

SHF EHF Manager
Joakim Johansson, SM6GPV 
HenS GSrd, PI. 3815
517 00 BOLLEBYGD 
Tel. 033 860 21
MS.—fr. 031 16 87 54

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

AKTIVITETSTESTEN VHF MARS 1982

1
ANROPSSIGNAL
SM3C0L

QTHLOCATOR
IW06F

ANTAL QSO
89

POANG
3996

2 SK2AU KY25C 75 2998
3 SM3GXM HX63H 59 2831
4 SM5BUZ HS26A 87 2324
5 SK3LH JX54C 46 18 11
6 SM3KJ0 JW02A 44 1 686
7 SM2GHI MZ01H 34 1651
8 SMOEYY I T59D 50 1 372
9 SK6HD GS68J 75 1297

10 SM3MP0 I V55A 36 1271

1 1 SL6AL HS 1238 3.6 SM7LXP GP 303
12 SK7JD IR 1 1 69 37 SK7GH/7 GR 296
1 3 SK3KH HV 1 149 SM7LXV GP 296
1 4 SM3ICT JX 1098 39 SM7LJS HQ 273
1 5 SK6DK GR 1078 40 SK7AX HR 265
1 6 SM3UL IV 844 4 1 SK6DW/6 GS 257
17 SK7JC HQ 822 42 SM6BCD FR 251
18 SK4IL GT 777 43 SMOMEF JI 238
19 SM4KWM GT 776 4 4 SM1LPU JR 224
20 SK4DE HT 766 45 SM5DYC IT 218
21 SM7GWU HS 759 46 SM6KCY GS 217
22 SL5AR IT 692 47 SKOCC JT 216
23 SM3GHD Gk 596 48 SM4MNN HT 196
24 SK7MN HQ 518 49 SM6QP GR 195
25 SL3ZYS/3 IV 517 50 SM5LXA HS 190
26 SM7LMX IR 488 51 SMOBVQ IT 1 75
27 SKI BL JR 456 52 SM5FDA 11 1 59
28 SMOGSZ IS 448 53 SL6ZYY HS 1 41
29 SMOKAK IT 4 42 54 SM5HYZ I U 135
30 SK6NP/6 GS 437 55 SM1HUV JR 1 18
31 SM6DLY GR 382 56 SM 1 I A I JR 109
32 SM7LAD GP 381 57 SM7MDI HR 43
33 SM6LIF GR 337 58 SM6FBQ FR 20
34 SMOKVS IT 323 59 SM5KUX IS 10
35 SM6DPF FS 308

CHECKLOGGAR: SMONCS 0CH SM4AWG

KOMMENTARER.
SL6AL: TACK VARE AURORAN SISTA HALVTIMMEN FICK VI

IHOP LIKA MYCKET POANG SOM UNDER HELA TIDEN FRAN 
START. UTR 4*8EL HOR, RIG BRAUN SE-400 MED NAG PA CA 
200W. OP: SM6J0C/BJ0RN OCH SM4IPX/HANS.

SMOMEF:USLA CONDS DENNA GANG.KOMMER I GEN TILL EDR:S 
TEST 6-7/3. 73 DE GORAN.

SL6ZYY: FOR KRAFTIG QRM MEN VI KOMMER IGEN TILL NAS 
TA TEST. SM7LVL/LEIF, SM6MIF/AKE, ANDERS OCK KJELL .

SM6QP:TYCKER ATT DET AR URDUMT ATT HA OLIKA INSANDA 
TESTTIDER. FASTSTALL ETT DATUM OCH VARIERA EJ TIDER- 
NA . TYCKER ATT VHF-SPALTEN I QIC HAR BLIVIT MYCKET 
SAMRE SEN DU TILLTRADDE OCH FORESLAR ATT EN BATTRE 
LOTTAD 2MTR-HAM 6VERTAR DET HELA . DU HAR GJORT BORT 
DIG FRAN boRJAN . VARFoR EJ ANVANDA SKRIVMASKIN OCH 
EJ DATA-SKRIFT SOM AR MYCKET SVAR ATT LASA SAMT BLIR 
VALDIGT IHOPTRYCKT.VARIT AKTIV PA 144 SEDAN 1949,SAM 
TIDIGT HAR DET BLIVIT ETT BAND FOR S.K T- AMATORER 

SOM INTE ORKAR LARA SIG C^ OCH DESSUTOM KOR MED S.K. 
EFTERBRANNKAMMARE PA C:A SOOlN , DETTA GALLER EJ ALLA 
MEN EN HEL DEL. 73 FRAN EN MISSBELATEN SM6QP. 
P.S SK-STATIONER BOR LISTAS FOR SIG SJALVA.

TESTLEDAREN:TACK FOR OVANSTAENDE "BEROM". KONSTRUK- 
TIVA FORSLAG TILL FORBATTRINGAR EMOTTAGES GARNA. DET 
TYCKS DOCK SOM OM DET VAR BATTRE FORR.

AKTIVITETSTESTEN UHF MARS 1982

ANROPSSIGNAL QTHLOCATOR ANTAL QSO POANG
1 SM5BEI JU72C 28 653
2 SMOCPA IT60C 26 509
3 SM4IAZ HT67H 1 4 250
4 SM1BSA JR22E 8 239
5 SM4IVE HT68D 1 4 223
6 SM5HYZ IU67G 1 1 203
7 SM7GWU HS75C 3 90
8 SM5FJ IS31B 8 85
9 SM4PG HT51C 7 84

10 SM4FWY HT66D 8 73

1 1 SM2GCQ LZ 61 1 4 SM3UL 1 V 24
12 SM7HQD IR 48 1 5 SMOGZT JT 15
13 SM6EYK FR 25

QRV 1296 MHZ: SM5BEI OCH SMOCPA.

KOMMENTARER. 
SM5BEI:DAL I GA CONDX.FORVANADSVART ATT OH4UC/5NR/6UH 

VAR SA STARKA INGA 0H1-2-3 HORDES ( 0H2BBF I HANGO 
RAKNAS INTE, HAN GAR JU ALLTID FINT )

SM7HQD: HEJ! ANTLIGEN HAR JAG KOMMIT I GANG PA 70 CM 
HOPPAS ATT NI VANDER ANTENNERNA NER MOT VASTERVIK • 
TACK SM5BEI, SMOCPA FOR ATT NI HADE TALAMOD ATT KORA 
MIG FAST CONDSEN INTE VAR SA MYCKET ATT SKRYTA MED .

FOR SENT INKOMMEN L0GG:SK7FK HQ68J 223P VHF/FEB 82

SSA:s NORDISKA VHF OCH UHF TESTER 1982
Som tidigare meddelats i spalten beslutades vid Region 1-konferensen i Brighton 

forra Sret att Region 1 :s september- och oktobertester i fortsattningen skall gS klockan 
14—14 UT. Betraffande Region 1:s subregionala tester fattades inget beslut. Nu har 
emellertid ordforanden i Region 1 :s VHF-kommitte PA0QC per brev meddelat att han 
tolkar beslutet sS att tiden 14—14 UT aven galler dessa.

Detta innebar att SSA:s nordiska VHF och UHF tester frSn och med i Sr gSr 14—14 
UT = 15—15 svensk normaltid = 16—16 svensk sommartid. Datum ar som vanligt 
forsta veckoslutet i maj, d v s 1 —2 maj och loggarna skall sandas till SM0DRV senast 
31 maj. Reglemaaridvrigtsammasomfor EDR:s marstest, seQTC nr 2 1982 sid. 37.

FYRLISTAN
Nu har det gStt drygt ett Sr sedan senast 

och alia fyrvaktare ar valkomna med farska 
uppgifter. Hor garna av er aven om alia up- 
gifter ar oforandrade som en bekraftelse pS 
att fyren ar igSng. Avsikten ar att listan skall 
komma i QTC nr 6 och visa situationen den 1 
maj. Skicka uppgifterna senast den 5 maj till 
SM5AGM.
BILDER TILL SPALTEN

PS forfrSgan kan namnas att vi kan ta 
emot bSde fargbilder och svartvita bilder 
aven om svartvita bilder ger nSgot battre 
Kvalitet. Storleken spelar ingen roll eftersom 
vi kan forstora eller forminska efter behov.
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May
Day
30 —

21
22

1982 
UT

1 2338 - 0138
0010 - 0210 
0036 - 0236 
0057 - 0257 
0117-0317 
1325-1525 
1447-1647 
1610-1810

Day

-29 
-30 

30-31

UT
1732-1932
1851-2051
2000 - 2200 
2055 - 2255
2140-2340
2215 - 0015 
2242 — 0042 
2304-0104

144.100-144.500 AM, SSB, SSTV, RTTY, 
CW.
144.500- 145.00 AM,SSB,SSTV, RTTY,
CW, FM (16kHz).
145.000 Emergency FM, FM cal
ling.
145.000-145.500 SSTV, RTTY, CW, FM 
(16kHz).
145.500 Emergency FM.
145.500- 145.600 FM (16kHz).
145.600—145.800 All modes.
145.800-146.000 Satellite, SSb, CW.

Lagg marke till den pStagliga likheten med 
v3r bandplan i Region 1. Bandplanerna for 
430 MHz och 1215 MHz ar ocksci mycket lika 
vSra bandplaner och om intresse finns kan vi 
publicera aven dessa.

vAgutbredning
tropo

SM1BSA (JR22e), Arne var ocksS ig5ng 
under tropooppningarna under januari och 
februari och har horsammat vSr vadjan om 
mera info till spalten. Samtliga nedanstAende 
QSO:n ar korda p3 1296 MHz:

rprt rprt rprt
datum GMT stn sent rcvd ruta
01-17 1241 DK3UC 559 559 FN

17 1605 DC9XO 55 52 EM
17 1607DF9LN 59 59 FO
17 1630 DK7LJ 59 56 FO
17 1632 DF4LY 53 52 EO
17 1640 DK1ZD 59 58 EO
17 1726 DF5LQ 539 529 EO
17 1819 OZ9NI 53 52 GP
17 1823 0Z3ZW 55 57 FO
17 2107 DF3XU 549 529 FN
17 2117 DK2NH 529 419 FN
18 1005 OH5NR 559 559 NU
19 1616 SM3AKW 559 559 IW
19 2021 UR2EQ 579 439 NT

02 - 02 2102 PE1PDX 56 52 DM
02 2158 PE1CHQ 53 42 DM
03 2005 LA4YG 52/39 52/39 FT
04 1834 SM3FGL 559 539 IV

Arne kor med 25 watt input till en 1,2 me
ters parabol 50 meter over havet via 35 meter 
kabel. Stationen ar en -DJH transverter med 
MGF 1400 som HF-steg. VHF-spalten gratu- 
lerar till det fina resultatet! Finns det fortfa- 
rande nSgon som tvivlar p3 dom hogre ban- 
dens kapacitet?

UNIVERSAL WINDOW TIMES

New Moon: 23. Perigee: 24. Apogee: 11.

EXPEDITION TO DO SQUARE
ON 2 m, 70 cm AND 23 cm!

A contest-team from Hamburg (DOK E27) 
will be QRV from the island of Helgoland, 
DO-Square, for the German national contest 
at 1 /2 May, 1982. The callsign on all bands is 
DKOIK/p. Further operation is planned for 
the following week up to the 7th of May. 
MS- and Tropo-skeds can be arranged on 
the VHF-net, 14345 kHz, and by telephone 
(at the station I). Tel. nr: 04725310.

Details:
2 m: Tx 500 W, Ant 15 dBd, Rx Gas-Fet 

preamp Freq. 144,382 SSB, 144,022 CW.

70 cm: TX 250 W, Ant 20 dBd, Rx Gas-fet 
preamp Freq. 432,162 SSB/CW.

23 cm: Tx 100 W, Ant 21 dBd, Rx Gas-fet 
preamp Freq. 1296,162 SSB/CW.

Operation will be in SSB, but especially on 
the UHF and SHF bands CW will be prefer
red for serious DX. Call in CW, if you can he
ar us. Good luck and 73.

Info: DJ9BV

OH0NC:s
HUSVAGNSUTRUSTNING

Det ar inte bara SM4AXY som specialin- 
rett en husvgn for expeditioner. Aven 
OH0NC, Sam ar sedan ett 3r igSng frSn en 
sSdan och har haft vanligheten att sanda oss 
lite text och nSgra bilder.

Det borjade 1981 med att forsoka kapa en 
soffa p3 mitten och att gora ett nedsankbart 
bord daremellan, vidare installation av 120 
Ah 12 volt-batterier och 36 Ah 24 volt- 
batterier. Dessutom installation av sSval 220 
volt som 12 volt kabeldragning i vagnen.

Antennmasten ar en max 10-meters tele- 
skopstege samt 6-meters aluminiumror och 
dessutom 2 meter ovanfor rotorn.

S3 smSningom blev det hela klart och 
augustitesten var den forsta tavlingen som 
kordes samt Europa Field-Day 1981 frSn ruta 
KT. Sedan dess har QTH:t varit KU.

Hjartligt tack, Sam! Valkomna med bidrag 
ocksS ni andra som ar ute och gor expeditio
ner och alLa andra ocksS for den delen, bara 
det har anknytning till VHF och hogre.

OH0NC/M (KU71g) 55 meter over havet. 
PS toppen 16 meter over marken 16 el. 
KLM for 432 MHZ, darunder 28 el. loopya- 
gi for 1296 MHz. Ovre stag ar dipoler for 
80 och 20 meter.

POLNI DEN 1982 
FIELD DAY

The Central Radio Club of Czechoslovakia 
has the honour to invite radio amateurs to 
participate in the jubilee XXXIV. POLNI DEN 
(FIELD DAY) VHF, UHF, SHF Contest 
(which will take place during the 3rc^ Subre
gional Contest).

Contest period: 24 hours from 1400 UTC 
july 3, 1982 to 1400 UTC july 4, 1982.

Classifications: Portable QTH only: 1. 145 
MHz, max putput 5 W, fully transistorized 
equipment fed from the chemical or Solar 
Sources (battery, storage battery etc.). 2. 
145 MHz, output according to the licensing 
rules. 3. 433 MHz, max output 5 W, fully 
transistorized equipment fed from the chemi
cal or Solar sources (battery, storage battery 
etc.). 4. 433 MHz, output according to the li
censing rules. 5. 1296 MHz, output accor
ding to the licensing rules. 6. 2304 MHz, out
put according to the licensing rules.

Exchange: RS or RST report plus a prog
ressive QSO number starting with 001 and 
QTH locator. The contacts made via active 
repeaters are not valid.

Points: Each 1 kilometre of the QSO dis
tance counts 1 point.

Logs: Use a separate log for each band. 
Log must contain all necessary data (please 
keep all time in UTC) plus total score and the 
declaration that the rules and regulations of 
the contest have been observed. Logs must 
be sent no later than july 19, 1982.

Mailing address: The Central Radio Club, 
Vinita 33, 147 00 Praha 4, CZECHOSLO
VAKIA.

The decensions of the Contest Commitee 
are final.

Jan Franc OK1VAM 
Award Manager

YOUNG OPERATORS
FIELD DAY

The Central Radio Club Czechoslovakia 
has the honour to invite radio amateurs who 
are younger than 18 years at the date of the 
Contest YOUNG OPERATORS FIELD DAY.

Contest period: 3 hours from 1000 UTC 
to 1300 UTC july 3, 1982.

Classifications: Portable QTH only: 1. 145 
MHz, max output 25 W, any feeding. 2. 433 
MHz, max output 5 W, fully transistorized 
equipment fed from the chemical or solar so
urces battery, storage battery etc.

Exchange: RS or RST report plus a 
progressive QSO number starting with 001 
and QTH locator.
Points: Each 1 kilometre of the QSO distan
ce counts 1 point.

Logs: Use a separate log for each band. 
Log must contain all necessary data inclu
ding birth date of operators plus total score 
and the declaration that the rules and regula
tions of the contest have been observed. 
Logs must be sent no later than july 19, 1982. 

Mailing address: The Central Radio Club 
Vinita 33, 147 00 PRAHA 4, CZECHO
SLOVAKIA.

The decensions of the Contest Commitee 
are final.

Jan Franc OK1VAM 
Award Manager

JAPANSKA BANDPLANER
Japan ar varldens amatortataste land men 

trots det ar det relativt sallan som vi fSr n3gra 
informationer darifr3n. Nu har emellertid 
JARL (Japans SSA) publicerat en ny band
plan for VHF och UHF som galler fr3n och 
med 1 juli 1981.
144.000-144.100 RTTY, CW for EME, Me
teor Scatter, Auroral Scatter and the like. 
144.100 Emergency CW, SSB.
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RSGB LOW POWER
CONTEST 1982

Tider: 18 april 0700-1100 UTC och 
1300-1700 UTC.

Band och mode: 3.5 och 7 MHz endast 
CW.

Klasser: a) Brittiska stationer med hogst 5 
W input, b) Ovriga stationer med hogst 5 W 
input.

Anrop och testmeddelande: CQ QRP. 
RST 4- lopnummer frSn 001 + input effekt. 
Ex. 569 001 3 W.

Poang: 15 poang for varje QSO med en 
QRP-station i Storbritannien. 5 poang for 
QSO med andra stationer (QRO) i Storbritan
nien.

Loggar: med sedvanliga uppgifter,
poangberakning och forsakran sandes se- 
nast den 10 maj till RSGB HF Contests 
Committee, c/o Mr. D.S. Booty, 139 Pe- 
tersfield Ave., STAINES, MiddlesexTWI8 
1DH, England.

HELVETIA CONTEST 1982
Tider: 24 april 1500—25 april 1500 UTC. 
Band: 1.8—3.5—7—14—21—28 MHz. 
Trafiksatt: CW och/eller Phone.
Testmeddelande: RS(T) 4- lopnummer 

frcin 001. Schweiziska stationer sander aven 
en tvSstallig forkortning av sin kanton.

Forkortningarna for kantonerna ar: ZH 
BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL 
SH AR Al SG GR AG TG Tl VD VS NE GE 
JU.

Poang: Varje QSO med en HB-station ger 
3 poang. En station kan raknas endast en 
gSng per band (CW eller Phone).

Multiplier: Varje kanton ger 1 multiplier 
per band (max 26/band).

Slutpoang: Summan av QSO-poang mul- 
tipliceras med summan av kantoner for alia 
band.

Diplom: till den baste i varje land och 
W/VE-callarea.

Loggar: poststamplade senast 30 dagar 
efter testen sandes till: G. Stalder, HB9ZY, 
Tellenhof, 6045 MEGGEN, Schweiz.

Datum Tid i UTC Test
APRIL
10 0600 - 2400 + Common Market CW +
11 0600 - 2400 + Common Market Phone +
10 0600 - 0800 SSA UACW pass 1
11 0600 - 0800 SSA UACW pass 2
11 1400-1600 SSA UACW pass 3
18 0700-1100 DAFG Kurz RTTY del 2
18 0700-1100 RSGB Low Power CW
18 1300-1700 RSGB Low Power CW
18 1430-1600 SSAMTCWnr4
24-25 1500-1500 Helvetia CW/Phone
24-25 2000 - 2000 King of Spain Trophy

MAJ
01 0600 - 0730 SSA MT CW nr 5
01 1300 1900 AGCW QRP/QRP Party
01-02 1600 - 2000 Seville WWCW/SSB
02 1100-1700 DARC Corona 28 MHz RTTY
08 0000 - 2400 + ITU Phone +
08-09 2100-2100 + CQ-M DX CW/Phone +
15 0000 - 2400 + ITUCW +
16 1430-1600 SSA MT SSB nr 5
23 0700-1100 SSA Portabel nr 1
29-30 0000 - 2400 CQWPX CW
29-30 2000 - 2000 Ibero-American Phone
JUNI
05 0600-0730 SSA MTSSBnr6
05 06 1700-1700 DARC Field Day CW
12 0000 - 0800 VK/ZL/Oceania RTTY
12 1200-1600 DAFG Kurz RTTY del 3
12 1600 - 2400 VK/ZL/Oceania RTTY
13 0800-1600 VK/ZL/Oceania RTTY
13 1430-1600 SSAMTCWnr6
19-20 0000 - 2400 All Asian DX Phone
19 1500-1700 EUCW Fraternizing CW
19 1800 - 2000 EUCW Fraternizing CW
20 0600 0800 EUCW Fraternizing CW
20 0900- 1100 EUCW Fraternizing CW
26-27 1400-1400 Citta di Messina CW/SSB

Regler for SSA UA-test, Portabeltest och MSnadstest finns 
i Test-ABC.

Regler for Common Market-testen firms i QTC 3. 
Regler for RSGB Low Power, Helvetia, King of Spain, 

AGCW QRP/QRP Party, Seville WW och CQ-M finns har 
nedan.

Regler for RTTY-testerna finns forhoppningsvis i 
SARTG-news.

Ett + fore och efter testens namn betyder att officiell in- 
bjudan ej inkommit.

SSA DX CUP
S5 var det dags att skicka in de forsta 

"loggutdragen" for SSA DX CUP. Korn ihcig 
att med de forenklade reglerna behover du 
inte skicka in fullstandiga loggutdrag utan 
bara en lista pS de lander (med fullstandiga 
calls) du har kort forsta kvartalet 1982, varje 
band for sig och heist i alfabetisk ordning.

Du ar val med och sl5ss om aran och de fi- 
na priserna. Skicka in din logg NU!
SSA U A TEST

Hej alia CW-vanner!
Den 10 och 11 april har ni chansen att vara 

med pS en verkligt trevlig test, UA-testen, 
som kors till minne av SM6UA "Old John", 
en pionjar inom amatorradion. Vinnaren f3r 
sin signal ingraverad pS den vackra 
vandringspokalen som en gSng skanktes av 
SM6UA.

Fullstandiga regler finns i Test-ABC, lagg 
dock marke till att efter avslutat QSO behSI- 
ler den anropande stationen frekvensen och 
den som ropat CQflyttar p5 sig.

Testen ingSr i SSA kortv3gsmasterskap.
Loggar insandes senast 26 april till Gote- 

borgs Sandareamatdrer, Box 6009, 400 60 
G0TEBORG.

GSAgmSM6AWA

KALENDER 
REGLER 
RESULTAT

SM6UA:s vandringspokal

SSATESTLEDAREOCH 
SPALTREDAKTOR 
Goran Granberg, SM6EWB
Rosengatan 76
434 00KUNGSBACKA

KING OF SPAIN TROPHY 1982
Tider: 24 april 2000-25 april 2000 UTC. 

Alla deltagare mSste gora en minst fyra tim- 
mar Icing vila.

Band: 1.8—3.5—7—14—21—28 MHz.
Trafiksatt: Alla tillStna trafiksatt fcir an- 

vandas.
Poang: Varje QSO med en spansk station 

ger 1 poang. Varje station kan kontaktas en 
g£ng per band och trafiksatt. Deltagarna 
mSste stanna minst 15 minuter pS varje band 
och trafiksatt.

Testmeddelande.: Spanska stationer san
der RS(T) 4- forkortningen for sin provins. 
Ex. 59B (B = forkortning for Barcelona). Ov
riga stationer sander RS(T) 4- lopnummer 
frcin 001.

Multiplier: Varje spansk provins ger 1 mul
tiplier per band. EA3RCC ar extra multiplier. 

Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 
multipliceras med totala antalet multipliers.

Loggar: Poststamplade senast den 30 juni 
sandes till Agrupacio Radioaficionats 
Calella, Apartado 181, CALELLA (Barce
lona), Spanien.

Diplom: Stationer som kor minst 75 QSO 
f3r ett minnesdiplom. Sarskilt QSL till dem 
som kort mindre an 75 QSO. SWL:s som del- 
tar fcir diplomet for 150 avlyssnande QSO. 
Skicka med 4 IRC:s eller 2 US dollar om du 
vill ha diplom eller QSL.

Troffeer: EA0JC Trophy till den baste i 
varlden. Sarskilt pris .till den baste i Spanien 
och ovriga varlden ar en citta dagars vistelse i 
Calella for tvci personer andra delen av okto- 
ber 1982. Priset inkluderar ej resan till Calella. 
Likasci utlottas samma pris mellan kontinent- 
vinnarna.

SEVILLE WORLD WIDE CONTEST 1982
Spanjorerna ar mycket pigga p3 tester, 

och har kommer en ny tavling, dar vinnaren 
totalt f3r resa till Sevilla under aprilfesten dar 
1983, med alia kostnader tackta inklusive re
san!!

Tider: 1 maj 1600—2 maj 2000 UTC.
Band: 3.5-7-14-21 -28 MHz.
Klasser: Endast Single Operator All 

Bands. CW och/eller SSB. Obligatoriskt 4 
timmars vila som fcir tas ut i hogst tva 
omgSngar.

Testmeddelande: RS(T) 4- lopnummer 
frSnOOI.

Poang: QSO mellan stationer i samma 
land ger 2 poang. QSO mellan stationer i oli- 
ka lander ger 3 poang. Varje station kan en
dast kontaktas en gAng per band oavsett 
trafiksatt.

Multiplier: Varje DXCC-land ger 1 multipli
er per band.

Slutpoang: Multiplicera totala QSO- 
poangen med summan av multipliers.

Loggar: Med sedvanliga uppgifter sands 
senast den 30 juni till: Seville World Wide 
Contest, Radio Club Sevilla, P O Box 555, 
SEVILLA, Spanien.

Diplom: Till den baste i varje land. Den 
baste i varlden f3r som namnts ovan resa till 
Sevilla i april 1983.
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L4 
U9 

S14 
A1 
D4 
B4 
02 
P2

F7,8,11 
B16 

11 
E1, F9 
P14 
P13

S3 
E3,10 
T10

K2 
D7 
E4 

W9 
H3 
K1 
B7 

B10 
R1 
08 

P10 
P6 

11 
AC8 

Z7 
M5 
W5 

M12

109
83
61

100
96
97
66
55
86
85
78
82
78 
75
73
52
64
61
61
61
58
57
52

17
11
15
13

36
31
29

26 105 2.730
34 45 1.530
31 41 1.271
31 41 1.271
19 48 912

5.310
3.740
3.657
2.508
2.200
2.160
2.146
1.924
1.664
1.452
1.419
1.394
1.344
1.116

713
690
468
360
336
264
255
238
165
144
140

17
15
18
14

44
43
41
42
36
31

S3 45 
D7 

B10 
X3 

X10 
B1 

E3,10
11 

X3 
E4 
R1
B7 
X9

M18 31
03 23
X3 23 

P14 18
M4 12 
B16 16
H3,9 8
P13 15
X7 14 
Z1 11 
E1 8 
K1 10

318 34.662
226 18.758
231 14.091
137 13.700
136 13.056
127 12.319
186 12.276
219 12.045
119 10.234
120 10.200
109 8.502
103 8.446
101 7.878
104 7.800
99 7.227

138 7.176
86 5.504
83 5.063
80 4.880
76 4.636
73 4.234
73 4.161
73 3.796
70 3.710
66 3.498
64 3.200
65 3.120
58 2.842
60 2.760
53 2.332
55 2.255
42 1.512
42 1.428
71 1.420
36 1.008
20 340
24 264
16 240
16 208

1700
1440
1265
1254
1144
1100
920
912 
903 
893 
874 
560 
510 
468 
450 
300 
200 
120 
120

12

1575 
1575 
1536 
1495 
1495
1449
1408 
1408 
1357
1344
1342
1320 
1232 
1218 
1197 
1155

32
15

3. DENMARK
CW-SOMB
CW-SOSB
CW-MuOp
Ph-SOMB 
Ph-SOSB 
Ph —MuOp 

TOTAL
4. NORWAY

CW-SOMB 
CW-SOSB
CW-MuOp 
Ph-SOMB 
Ph-SOSB 
Ph —MuOp 
TOTAL

QTC 4:1982

12 1,271,556
23 402,702

4 969,672
21 1,044,213
12 118,604
4 291,537
76 4,098,284

10 929,458
12 151,134
3 1,125,570

31 647,698
11 50,188
3 463,681
70 3,367,729

6.519,889 
827,876 

5,006,332 
1,528,017 

492,304
11 2,041,370

179 16,415,778

Logs Points
32 4,882,123
40 1,237,253

12,717,298
4,353,157

621,619 
6,503,386

165 30,314,836

37 48 1.776
19 21 399

Kom Mult QSOp Poang

1. SM1JBM
2. SK0CT
3. SM3VE
4. SM6BSK
5. SM0BVQ
6. SM0KCO
7. SM6BDW
8. SM6AWA
9. SM6FAM

10. SM2LIY
11. SM3BP
12. SM0CHB
13. SM4DHF
14. SM5ALJ
15. SM7HVQ
16. SM3LOS
17. SM7LZQ
18. SM7CZC
18. SM7HSP 
20. SM7IZN

1. SM3BP
SM3VE

3. SK0CT
4. SM1CXE 

SM4DHF
6. SM3CWE
7. SM4BTF

SM6BSK 
9. SM0JOQ

10. SM3CBR
11. SM5GMG
12. SM7HSP
13. SM4GTB
14. SK0LG/5
15. SM6FAM
16. SM5ARG
17. SM0DJZ
18. SM5BTX

SCANDINAVIAN CUP
1. FINLAND

CW-SOMB 
CW-SOSB 
CW —MuOp 
Ph-SOMB 
Ph-SOSB 
Ph —MuOp 
TOTAL

2. SWEDEN
CW-SOMB 
CW-SOSB 
CW-MuOp 
Ph-SOMB 
Ph-SOSB 
Ph —MuOp
TOTAL

CW MULTI OP
1. SL1FR0
2. SK4DM

CW SINGLE OP KLASS A
1. SM5FUG/4P
2. SM5IMO
3. SM0AJU
4. SM3DXV
5. SM3BP
6. SM0CXM
7. SM5AYY/5P
8. SM1BVQ
9. SM3VE/3P

10. SM5GFY
11. SM6FKF
12. SM0BDS
13. SM5FSF/3
14. SM7BAU
15. SM6HCX
16. SM3JSR
17. SM6NT
18. SM6AWA/7P
19. SM0CGO
20. SM0BYD/7M
21. SM6JY
22. SM3SX
23. SM3DGE
24. SM5TA/5P
25. SM7HSP

CW SINGLE OP KLASS B
1. SM6LGW/6M
2. SM7KIL/7
3. SM2LIY

SM3LGO
5. SM5KQS/5P

Nr station
FONI SINGLE OP

1. SM5FUG/4P
2. SM5AYY/5P
3. SM4AZD/4M
4. SM7NR
5. SM5IMO
6. SM5GFY
7. SM5BXP/4P
8. SM0BYD/7M
9. SM7HSP

10. SM0BDS
11. SM0AJU
12. SM6FKF
13. SM6CCR
14. SM6BDW
15. SM6EFW
16. SM1CXE/1P
17. SM2HGL
18. SM3MID
19. SM7BHH
20. SM4GTB
21. SM7APM
22. SM4AWG
23. SM6HCX
24. SM2DHG
25. SM0CGO
26. SM7BBV
27. SM5CWV
28. SM4BTF
29. SM5ARG
30. SM5HJL
31. SM5GA
32. SM6CVE
33. SM6BSM
34. SM7HZZ.7M
35. SM5BMB
36. SM1DYR
37. SM5TA/5.7/P
38. SM6NT
39. SM6JY

RESULTAT DAFG WW SSTV 
CONTEST 1981 DEL1 0 2

1. SM5EEP
. HA1ZH 
. JA1XGI 
. EA3PE 
. LZ1MH 
. SM3GOM

49.140 + 45.806 = 94.946 
27.640 + 23.090 = 50.730 
12.330+15.600 = 27.930 
1.848 + 20.274 = 22.122 

21.420 = 21.420 
975+ 120 = 1.095

Grattis igen, Nisse! Nar kommer forsta 
SSTV-testen i farg?

Checklogar: SM4GVF, SM6LRR/3,
SM6MIS.
Ej insanda loggar; SM0CQR, SM0TW,
SM2KIX, SM3DPO, SM4KW0, SK5EU, 
SM7CTJ. Sen logg: SM3DPO.
Totalt deltog 30 stationer.

KLUBBTAVLINGEN:
1. 0. Ljugarns Amatdrer 1700
2. 0rebro Sandareamatdrer 510
3. Fagersta Amatorradiokl. 468
4. V. Blekinge Sandareamatdrer 120

SENLOGG
P g a felaktig adress kom SM3DPO:s logg 

for bl a Jultesten mig tillhanda forst i slutet 
av februari. Per-Olov vill dock att ovriga del- 
tagare skall veta att han verkligen skickade in 
logg for Jultesten, som han nu korde for 
femte gSngen och tyckerar myckettrevlig.

Ej insanda loggar: SM0GNU, SM2EKM. Sen 
logg: SM0DSF.
Totalt deltog 21 stationer.

KLUBBTAVLINGEN:
1. TheBullmertz 3949
2. Orebro Sandareamatdrer 1495
3. V Blekinge Sandareamatdrer 1320

RESULTAT MT2CW

+ AGCWQRP/QRP PARTY + RESULTAT MT2 SSB

Tider: 1 maj 1300-1900 UTC.
Band: 3.5 och 7 MHz endast CW.
Klasser: A = max 5 W input eller 2.5 W 

output. B = max 25 W input eller 12.5 W 
output.

Anrop och testmeddelande: CQ QRP. 
RST + lopnummer frSn 001 och klass. EX. 
559032/A.

Poang: QSO med eget land ger 1 poang. 
QSO utom eget land ger 2 poang. QSO med 
klass A-stationer ger dubbel poang. Varje 
station kan kontaktas en gSng per band.

Multiplier: Varje DXCC-land ger 1 multip
lier.

Bandresultat: QSO-poang ganger multi- 
pliern for bandet ifrSga.

Totalresultat: Addera bandresultaten.
Loggar: Poststamplade senast den 31 maj 
sandes till: Werner Henning, DF5DD, Mast 
holter Strasse 16, D-4780 Lippstadt, Vast- 
tyskland. Fullstandig resultatlista erhcilles 
mot SAE + IRC.

+ CQ-M DX CONTEST 1982 +
Tider: 8 maj 2100 — 9 maj 2100 UTC.
Band: 3.5-28 MHz, CW och PHONE.
Testmeddelande: Sovjetiska stationer 

sander RS(T) + oblastnummer. Ovriga san
der RS(T) + lopnummer fr3n 001.

Klasser: Single op/Single band. Single 
Op/AII Bands. Multi Op/Single TX All 
Bands. SWLs.

Poang: QSO med samma kontinent ger 1 
poang. QSO med annan kontinent qer 3 oo- 
ang. SWLs: Komplett loggat 2-vags-QSO ger 
2 poang, inkomplett loggat QSO ger 1 po
ang.

Multipliers: Varje land ger 1 multiplier per 
band. QSO med eget land ger multiplier men 
inga QSO-poang.

Slutpoang: Summan av QSO-poang gan
ger summan av multipliers.

Loggar: Poststamplade senast den 1 juli 
till CQ-M Contest Committee, P O Box 88, 
Moscow, USSR.

SCANDINAVIAN
ACTIVITY CONTEST 1981

CWCHECKLOGGAR
SM4AXL T11
SM4AWC W12
SM5BMB B16
SM5BGO E4
SM5GPB E4
SM5CAK E6
SM5BDV E13

SM6AYM N5
SM6INC P8
SM7AAQ H1
SM7BNG K2
SM7BBV L4
SM7TV L4
SM0LJF B15

137

CW SINGLE OP KLASS C
1. SM6LRR
2. SM0LPO

P1 16 21 336
B15 10 14 140

FONI MULTI OP
1. SK0FC/4P
2. SK4DM/4P
3. SM0JOQ

FONICHECKLOGGAR

SM2IPW/2M AC5
SM0LEA/2P AC7
SM3KHN X3
SM3FBM/3M Y3
SM3GJN Z8
SM4CTT S8
SM4AWC W12
SM5KG/0MM B4
SK5AJ/5P E2,7

T3 95 346 32.870
W7,12 75 192 14.400

A1 53 59 2.127

SM5BGO E4
SM7IQX/5M E9
SM5BDV E13
SM5CAK E6
SM6AOU N3
SM6BVB P3
SM6ADW P13
SM7AAQ HI
SM7ES H9
SM0DSF/7M M8.14

Resultat av SCA-sommartest 1981
Kontakter i SCA-testen med foljande stationer kan for an- 

sokan om SCA-diplomet anses som konfirmerade. Ange i 
SCA Record-Book att det ar test-QSO.
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14 000 14 050 14 150 14 200

DXSPALTEN
med Diplomnytt

Kjell Nerlich SM6CTQ ■ SSA DIPLOMMANAGER SM5DQC
Parkvagen 9 ■ DIPLOMNYTT SM6DEC
546 00 KARLSBORG ■ QSL INFORMATION SM5CAK

■ QSLROUTESM6HTC
■ RADIO PROGNOSSM5GA

Nu borjar konditionerna svikta pA 80 och 
40 m och jag skall forsoka att nasta gAng re- 
dovisa vad alia VK, W6 och W7 har anvant 
for DX-antenner under vintern. "Figge" ber 
mig meddela att han fAtt antennproblem, 
som han utforligt lovat beratta om nasta 
gAng. Vi fAr ndja oss med en bild pA elandet 
sA lange. Darmed over till mAnadens DX- 
tips:

DX-Nyheter!

AM02 Spanien. Det meddelas att Spani- 
en kommer detta Ar att vara QRV med prefi- 
xen AM02-AM09 och AO02-AO09.

D68AB Comoros. Har nu kommit i luften 
med fet signal. Han meddelar att han kor 
med 400 W och dipole och finns ofta runt 
14250 SSB 19z. QSL skall sandas till Post 
Office, Maroni Comoros.

D68AM ar en annan fligit QRV-station. 
Han hor man ofta QRV i DK2OC-net pa 
28750 SSB.

DP0LEX Antactica. Hors ofta pa 
14210SSB 22— 23z. QSL via DL6NI.

FB8WG Crozet Island. Georges ar nu Ater 
QRV. Ofta brukar 0N7WW vara listmakare 
pA 14165 SSB 1630z. QSL via F2CL.

JX5VAA Jan Mayen Island. PA QSL- 
kortet frAn forra managern LA7JO meddelas 
att ny manager ar LA4YW Mrs Liv Johan
sen, Kolstadtunel 10 B, 7078 Trondheim, 
Norge.

IJ7ET San Pietro Island. FrAn den 28 maj 
kommer vi fA hora denna station QRV pA alia 
band CW/SSB. QSL skall sandas till I7SOZ, 
Box 136,1-74100 Toronto, Italy.

JT0WA Mangolia. Var aktiv 14 maj —23 
augusti 1981. Det blev totalt 27000 QSO. 
QSL kan erhAllas via OK1DWA.

KH3AB Johnston Island. Ar nu QRT och 
finns nu QRV som NR4K, som KH3AB korde 
han 30.000 QSO. Fortfarande finns dock 
KA6HIQ/KH3 QRV. QSL for bAda stationer- 
na kan sandas via NR4K.

KP1 Navassa Island. IDXF meddelar att 
en expedition ar planerad till april. Callet 
kommer formodligen att bli KP2A/KP1.

LH Lord Howe Island. TvA stationer ar 
QRV VK9NM/LH och VK2PJJ/LH.

W6QL/PJ2 Netherlands Antilles. Col
vin's ar fortfarande QRV. QSL via Yasme 
Foundation P.O. Box 2025 Castro Valley, 
Cal. 94546 USA.

TJ1AF Cameroon. Ofta hord runt 21250 
SSB 16 —17z.

TR8DX Gabon. Ar en special station som 
var aktiv i mitten av februari. Korde du denna 
station sA sand QSL tillsammans med 6 IRC 
sA kommer du att forutom QSL fA speciella 
frimarken for denna operation. Adressen ar 
P.O. Box 231 Libreville.

UK1PGO Franz Josef land. Klubbstatio- 
nen UK3SAB meddelar att 20.000 QSL kort 
har gAtt ut via byrAn Box 88 Moscow for sta- 
tionerna UK1PGO och UA1PAM.

VK0AN Macquarie Island. Hors ofta pA 
7080 SSB 07z. Lordagar brukar VK6AJW 
och VK6IH hjalpa till med QSO for EU pA 
14165 SSB 10z. QSL skall sandas via 
VK9NS.

Andy JW0P ar mycket aktiv c:a 2000 QSO per mAnad. QSL via SM5DQC.

VU Andaman Island. Eventuellt kommer 
4x4TT att bli QRV. Han skall forsoka fA till- 
stAnd och har dA lovat stanna en vecka. Ope- 
rationen blir endast pA SSB.

VP2E Anguilla. I borjan av mars var mAn- 
ga VP2E stationer QRV. QSL skall sandas via 
K8ND.

Hadiaprognea april 1982. SolflMckatal 113. SM5GA

Da etina- Tidpunkt i UT Max S p& band
tian 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 10 15 20 40 80

EL 13 12 18 23 26 27 27 26 23 16 14 15 13 18 22 04 04
F 8 fl 12 14 15 16 16 15 12 10 9 9 12 12 17 03 03
JA 17 20 22 23 22 20 18 14 15 12 14 15 08 11 16 19 19
KI6 kart 15 12 12 16 18 18 17 20 20 20 18 17 17 17 07 06 06
KI6 ling 20 21 28 25 23 22 18 18 20 18 23 22 06 18 20 20 20
LU 12 11 13 17 24 26 26 26 26 21 14 13 14 20 22 04 04

MP4 12 19 24 25 26 26 24 20 15 15 12 10 11 16 19 02 02
0A 12 11 12 17 21 23 24 24 25 22 17 13 17 10 23 04 04
0D 11 16 21 23 24 24 23 21 16 13 12 12 11 16 19 02 02

PT 12 11 14 18 25 26 26 26 25 18 14 15 13 19 22 04 04
UA1 8 11 14 16 16 16 16 10 11 10 9 3 11 11 16 02 02

TK kart 18 23 26 26 24 23 21 18 15 15 15 17 07 14 19 21 21
VI ling 17 15 14 16 21 20 20 19 18 23 21 18 21 09 06 06 06

VU 15 21 25 26 26 26 24 19 15 15 12 12 10 15 19 00 00
W2 10 9 11 15 17 19 20 20 20 19 15 11 17 18 22 05 05
w6 12 10 12 15 12 15 16 18 19 18 16 15 18 18 06 04 04
ZL kort 18 22 24 24 22 22 20 17 15 16 17 17 07 15 19 19 19
ZL ling 18 15 16 20 20 19 --------- 19 24 21 20 20 08 04 04 04
ZS 10 9 23 27 29 29 29 27 19 16 14 12 14 17 22 03 03

Iuvudtaba lien vis ar rekommenderad frakvena i MHz •
Iflgra tabellen riaar tidpunkt fflr hflgata aignalatyrka par band.
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it's Not THE fall 
that hurts you 
" IT'S THE EMC^

QSL INFORMATION

A4XGR via VS6EZ
AH0A via K4AVU
C31IU via W8JAQ
C31XP via DJ9ID
C53CL via EA8ZZ
C53DR via DJ5RT
C53DU via DJ6SI
C53DZ via DJ6SI
CP6EL via WB1DQC
CR9BH via OH2BH
DP0LEX via DL6NI
EL2AT via N4VV
EL2BA via WA2DHF
FK0VU via DB9CI
FO0PT via DJ0FX
FR7CG via F1DYD
FW0BN via W9BN
GU5DSD via WA4WP0
HB0XIW via DJ5CD
HL1PW via JR1RTE
HL9AA via AD8R
HM1TR via LA5NM
HM9A via LA5NM
HM0S via LA5NM
HS1AMB via LA5NM
IR8ONU via I8UDB
J6LT via WB2LCH
J88AA via N4FJL
JW0P via SM5DQC
KC6DZ via N5RM
KC6VY via KU5A
LU5ZI via LU2A
S83H via KA4S
ST0AN Pirat
SV0CC via WA4VSF
T2GMM via PA0GMM
T4FXT via VE3DPB
TR8CM via F6EXQ
TZ0PP Pirat
V2AN via KA1JP
V2AZI via HB9AQH
VE1AWS/1 via VE1AWS
VK2PJJ/LH via JH7LVK
VK9NR via ZL1BQD

VK0PK via VK5APK
VP2EO via PJ7ARI
VP2KBS via W2GHK
VP2MM via AB1U
VP2MJW via BW3JWJ
VP2VHR via W9NUF
VP2VIC via KA2IXW
VP5IS via K9DDB
VP5JCR via N4CTC
VP8PO via WD8IIA
VP8AIB via VP8LP
VQ9CW via K1CW
VQ9RE via WA7RED
VS6KS via W1UWB
YB0WR via DK9JD
YJ9VB via PA0GMM
YJ8VU via DK5EX
YJ8NSW via W2NC
ZF2AV via WB0ISW
3C0AC via N4NX
3C0BC via K4PHE
3D2VU via DF7CC
4K1A via UA3AEL
4S7IQ via DL6IQ
5H3BL via OH3ZP
5V7HL via DL7VS
5Z4BM via PA3BMW
5Z4CG via SM0DOJ
5Z4RT via DF2SL
6D5OW via WD8NKT
6D5OX via VD8NKT
6W8DS via WA4VDE
6Y5JT via WB2LCH
6Y6YY via KA9NSD
8P6KY via K2QIE
8Q7BN via RSGB
8R1R via W7GSC
9J2EK via JA2LZB
9J2JW via WB2IZN
9L1SL via N3ADC
9V1VV via LA5NM
9X5TP via VE2BOZ
9Y50LL via K2QIE
9Z4AA via W6CUF

820222/SM5CAK

VK3OT Stephen Gregory ar nu Ater ute pA 
DXpedition. Denna gAngen har vi hort ho- 
nom QRV som VK9YT och VK9XT.

VP2V British Virgin Island. I borjan av 
mars var foljande stationer QRV VP2VFI 
VP2VFT VP2VFU VP2VFV. QSL skall sandas 
viaKIIJU.

VP8AEN South Georgia. Kommer att va
ra QRV 1 Ar. QSLskall sandas via GM3ITN.

YK1AA Syria. Ar regelbundet aktiv 
14225—14235 13z. QSL via DJ9ZB.

3X1Z Guinea. Jacques W4LZZ har varit 
mycket aktiv aven pA CW. Formodligen 
kommer farden att fortsatta till TT Chad och 
5T5 Mauritania.

4K1HK Antarctica. QRV 14200 SSB 18z. 
QSL skall sandas via UA3AEL. En annan sta
tion som ofta hors ar 4K1H. Han ar QRV pA 
CW14MHz.

9X5SL Rwanda. Finns varje sondag QRV 
pA 28330 12z. QSL via DL8DF.

Ingemar SM5-3583 meddelar:
DE2DYL QSL-manager, meddelar att alia 

QSL-kort ar pA vag till dom som sant direkt 
QSL.

VK6LK hordes ropa CQ DX pA 3685 22z 
och tillsammans med VK6HD kordes en del i 
EU bl. a. SM4CTT Gosta.

9K2EC som varit aktiv pA 28 MHz SSB ta
lar perfekt svenska. 9K2BE ar en annan myc
ket aktiv station frAn Kuwait han onskar QSL 
via G4DIR.

Timo SM3KMC meddelar:
VQ9CW Mike QRV pA CW 14030 21z QSL 

via WB1DQC.

QSL Route

QSL-manager DJ6SI Baldur Drobnica, 
Zedernweg 6, D5010 Bergheim, West Ger
many.

DU1PJS Box2251, MCC, Makati.
QSL-manager F2CL Georges De Marrez, 

Santa Severa, F-20228 Luri, Corsica.
FK0VU Charlotte Klinner, Kranzer 17, D 

8171 Gaissach, West Germany.
FP8HL Box 1107, St. Pierre o. Miquelon. 
GU3KFT Box 100, Guernsey.
HR1JSH Box 1078, Tequcigalpa, Hondu

ras.
HR1MZM Box 761, Tequcigalpa, Hondu

ras.
QSL-manager IS0LYN Mario Stefano 

Lumbau, via Sardegna 16, Sassari 07100, 
Sardinia Italy.

J6LB Box732, Castries, St. Lucia.
J88BC Box 853, St. Vincent.
JT1AS Box 639, Ulan Bator.
JY5ZM Box 1047, Amman.
KV4AB Box 7055, St. Thomas.
QSL-manager PA0VDV Fazantenhof 57, 

3755 EE Eemnes, Holland.
QSL-manager PA0GMM Tweeboomlan 

117, 1624 EC Hoorn, Holland.
SU1ER Box 33, International Airport, Cai

ro.
TR8DX Box 231, Libreville.
VK9IVS Box 90, Norfolk, Australia 2899. 
VP8LP Goos Green, Falkland Is.

VP8AGY Box 224, Port Stanley.
VP9HK Box 1060, Hamilton, Bermuda. 
VU2CK Box 534, New Delhi 1.
QSL-manager VK6RU J.E. Rumble, 43 

Pandora Dr, City Beach 6015, West Austra
lia.

QSL-Manager VK6YL Mrs G. Weaver, 23 
Corbel St. Shelley 6155, West Australia.

ZD7SD Box 16, St. Helena.
ZD7TW Box 25, St. Helena.
The Yasme Foundation P.O. Box 2025, 

Castro Valley, Cal 94546 USA.
YI1BGD Box 5864, Baghdad.
ZL3PA/C David J. Jenner, Waitangi, 

Chatham Island.
1A0KM Via Cassia 929, 00189 Roma Italy. 
6Y5AG Box 214, Kingston 20, Jamaica. 
DJ3UI/7Z Box 5465, Riyadh.
7P8BJ Box39, Maseru.
7Q7LW Box 24, Mtakataka. 
9G1RL Box 76, Wa Upper Region, Ghana. 
9K2FPBox177, Kuwait
9L1DR f5PMB 502, Freetown. 
9L1EX Box 558, Freetown, Sierra Leone. 
9V4B Box 440, Port of Spain.

Stangda QSL-byrAer
Foljande QSL-byrAer ar stangda for utgA- 

ende QSL: A5, A6, A7, BY, C5, C9, D6, HZ, 
J5, S9, ST, ST0, T2, T30, T31, T32, TJ, 
TL, TR, TT, TY, TZ, V3, VP2E, VP2K, 
VP2M, VP5, VR6, VS5, VS9, XT, XU, XV, 
XW, XZ, YA, YJ, ZA, ZK1 (North), ZK2, ZM, 
1A,IS, 3C, 3Y, 3X, 3W, 5H, 5U, 5X, 70, 8Z, 
9N, 9U. I sista stund meddelas att aven OD5- 
byrAnarstangd.

Inkomna QSL: HI8GB, PA0LVB/3A, 
N5RM/SU, S85H, 3B7CF, M1V, 8R1J, 
ON4LL/8P6, 5Z4CM, 5Z4CL, ON4VY/PJ7, 
5N0ATW, 5N0WNL, VP8ANT, HR1MZM, 
M1J, YB0WR, KA6CMD/KH2, HT1MAT, 
ZL3PA/C, JX5VAA, VK9XW, J5HTL, 
A71AU, FP0GAQ, CR9EL, T2ETA, T2VEL, 
C21NI, ZK2TA, ZK2EL, OE2VEL/KH6, 
WB0ICS/KH7, ZK1CF, EA9KF, AP2P, 
9K2FN, SV1NN, TI2PZ,J73PP, YS1LSR, 
JD1AMA, TU2IJ,5V7RE, TI9FAG, J87BK, 
CX7BY, A4XIH, CR9AC, GU2FZC, 
N6HR/KX6, PY0ZZ,VP2MCL, VP2MFC, 
XE1LCH, 6W8AR, VP8PP, CR9UT, 3D6BA, 
4S7WP, Z22JV, VK9ZH, TL8CR, ZK2TA, 
VP8QE, CN8CO, K8CW/C6A, FB8YI, 
FM7WS, VP2VD, 4S7MX, VR6TC, 
UA1PAL, VK0AN.

"Figge har fAtt problem med sin ny-
uppsatta antennmast. Han meddelar att 
han for narvarande ar QRT. Mer om "Fig- 
ges" problem i nasta nummer av QTC!
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A

Diplom
SM6DEC Bengt Hogkvist 
Bldbarsstigen 11 B, 
546 00 KARLSBORG

AKTUELLT ELLER INTE?
Nar man sitter och bladdrar bland alia dip- 

lomregler som presenteras, antingen i 
diplombocker eller p3 losa stickers, blir man 
ofta tveksam vad som ar riktigt och vad som 
ar inaktuellt.

For att inte lura eventuella lasare av 
diplomnytt mer an nodvandigt, brukar jag all
tid skriva till diplomutgivare for kontroll vid 
minsta tveksamhet. Allt for ofta f£r jag nega- 
tiva besked. Antingen i form av "addressa- 
ten okand” eller i basta fall ett konkret be
sked p3 att diplomet upphort. Detta trots att 
jag last diplomregeln i en farsk utlandsk 
diplombok eller fatt det med ett nyligen in- 
kommet QSL-kort.

Nar ett nytt diplom ges ut, laggs det ofta 
ner stort arbete p3 att sprida information. 
Det borde aven ligga i utgivarens intresse att 
informera om att ett diplom upphort. Tyvarr 
ar sallan s3 fallet.

En av fordelama med att sanda ansokan 
via SSA diplommanager (SM5DQC), ar att 
man har fAr en extra kontroll pS diplomets 
giltighet innan ansokan gar vidare.. Glom in
te att betala in granskningsavgiften (10 kr) p3 
SSA postgirokonto samtidigt som Du sander 
ansokan till SM5DQC.

WORKED ARCTIC
CIRCLE AWARD

Radio Club of The Arctic Circle (OH9AB) 
utger det har diplomet for verifierade kontak- 
ter med klubbstationen OH9AB och klub- 
bens medlemmar efter 1979-01 -01.

6 poang behovs. Varje kontakt ger 1 po
ang. Varje station f3r raknas en gSng per 
band. Alla band och trafiksatt ar tillStna. Du 
skall ha sant Ditt QSL till de stationer Du 
ciberopar i ansokan.

For narvarande ar foljande stationer med
lemmar: OH9AB, AZR, AZX, DS, DT, DU, 
DV, DX, DY, KL, LC, LJ, NA, NB, NE, NG, 
NJ, NO, NQ, NR, NT, NV, NY, OB, OK, OP, 
OZ, PD, PF, PH, PM, PO, PX, QA, QB, QH, 
QK, QM, QN, QR, RA, Rl, RP, RV, RW, SI, 
SJ, SK, SM, SQ, SS, SV, SW, TD, TF, TG, 
TK, TM, TR, Ul, UK, UL, UM, UN, UO, UP, 
UQ, UR, US, UV, UW, UZ, VE, VI, VJ, VL, 
VM, VN, VO, VT, WA.

Avgiften ar20 Fmk eller 10 IRC.
Sand GCR-lista till: Award manager, Ta- 

neli Kolstrom, OH9VE, Rauhanktau 46, SF- 
96100 Rovaniemi 10, Finland.

PRESSTOPP
Diploma Radio Vaticana
Se regler i QTC 1981:10. Tiden ar forlangd 

till den 30 juni 1982.

CERTIFICATE WORLD
AWARDS PROGRAM

Certificate World har 6 olika diplom p£ sitt 
program. Alla band och trafiksatt ar tillStna. 
QSL behovs inte. Loggutdrag verifierat av en 
annan lie amator racker. Varje diplom kostar 
USD eller 6 IRC. Ansokan skall sandas till: 
Certificate World, Rt. 5, Box 97, Fulton, MS 
38843 USA.
1. The Old South

Kontakt med en station i varje stat i gamla 
sodern. Staterna ar: Alabama, Arkansas, 
Florida, Georgia, Lousiana, Mississippi, 
North Carolina, South Carolina, Tennessee, 
Texas och Virginia.
2. Old Man river

Kontakt med en station i varje stat som 
gransar till Mississippi River. Staterna ar: Ar
kansas, Illinois, Iowa, Kentucky, Louisiana, 
Minnesota, Mississippi, Missouri, Tennessee 
och Wisconsin.
3. Mississippi

Kontakt med tio stationer fran Staten Miss
issippi.
4. Capitols of the
United States

Kontakt med staternas "huvudstader"., 
inklusive Washington D.C. Grunddiplom for 
tio stycken. Stickers for varje ytterligare tio- 
tal upp till fyrtio samt for alia femtioen. Varje 
stickers kostar 25 cents.

5. El Gulfo de Mexico
Kontakt med alia stater som gransar till 

Mexikanska golfen samt en station fr3n Me
xico. Staterna ar: Alabama, Florida, Lou
siana, Mississippi och Texas.

6. Colonial America
Kontakt med en station i foljande stater: 

Conneciticut, Delaware, Georgia, Maryland, 
Massachussetts, New Hampshire, New Jer
sey, New York, North Carolina, Pennsylva
nia, Rhode Island, South Carolina och Virgi
nia.

ONE DAY WAC
Det har diplomet utges for verifierade 

kontakter med samtliga sex kontinenter un
der en kalenderdag frAn kl 00 UTC till kl 24 
UTC.

Diplomet kostar 2 USD. Du kan dessutom 
fA en graverad plakett. Da ar avgiften 10 
USD (inkl. diplom).

sand GCR-lista eller fotostatkopia pa QSL 
till: Insaji Shima, JA3AAA, 7-4-8 Furuichi, 
Habikino, Osaka, Japan.

YO - ALMA MATER (YO AM)
Det har diplomet utges for verifierade kon

takter med stationer i Rumanska universi- 
tetsstader. Svenska stationer skall samla 
ihop 20 poang. Varje QSO ger poang enligt 
foljande:

Band 80 40 20 15 10 2
Poang 6 2 1 3 6 10

Samma station f§r kontaktas p£ olika 
band. Foljande universitetsstader finns: 
Bucuresti, Cluj, Timisoara, Brasov, Iasi, 
Constanta, Oradea, Bala Mare, Ploisti, Si- 
biu, Bacau, Pitesti, Galati, Suceava, Petro- 
sani, Hunedoara, Tirgu Mures, Craiova Resi- 
ta.

Diplomet kan f3s for mixed eller enstaka 
band och/eller trafiksatt. Nytt certificat ut- 
fardas for varje kombination. Kontakter efter 
1949-08-23 raknas.

Ansokan, bestciende av GCR-lista och 7 
IRC, sandes till: Romanian Radioamateur 
Federation, P.O. Box 1395, R-76.100 Bucu
resti 5, Rumanien.

SWEDISH WATERFRONT
AWARD - SWA

Vastra Blekinge Sandareamatdrer (Club 
SK7JC) stSr som utgivare for detta nya sven
ska diplom, som ar tillgangligt bAde for 
sandareamatdrer och SWL.

Reglerna gSr ut pa att kontakta Sci mSnga 
som mojligt av Sveriges 79 kustkommuner, 
dar Stockholms stad ar obligatorisk. Diplo
met ar indelat i tre olika klasser:

SWA-25 for minst 25 olika kustkommuner. 
SWA-50 for minst 50 olika kustkommuner. 
SWA ALL for samtliga 79 kustkommuner. 
Kontakter med fasta, portabla och mobila 

stationer fr o m 1982-01-01 raknas.
Alla kontakter skall vara verifierade med 

QSL-kort eller motsvarande. Portabla och 
mobila stationer skall ha angett QTH pa 
QSL-kortet. Annars galler det QTH som star 
tryckt.

For ansokan behover Du den Record Bo
ok som Club SK7JC sammanstallt. Den 
innehaller kompletta regler, kommunlista 
med plats for anteckningar samt ansoknings- 
formular med GCR-lista. Den kostar 6 kro
nor. Diplomet kostar 20 kronor. Vid senare an- 
sokan for hogre klass, kostar nytt diplom 5 
kronor. Avgiften inbetalas lampligen pa 
SK7JC postgirokonto 611 813-7. Adressen ar 
Club SK7JC, Diplommanager, Box 4, 290 71 
Morrum.
MONGOLIA 60
AWARD (MPR 60)

Har Du inte feitt ihop tillrackligt med kon
takter for MPR-60, som presenterades i QTC 
7/8 1981? Dei fSr Du en chans till. Tiden har 
namligen utstrackts till att forutom 1981 aven 
galla kontakter under hela 1982.

For att fei ihop till de 60 poang som be- 
hovs, f£r Du anvanda alia band och trafik
satt. QSO med JT60AB och JT60UB ger 15 
poang var. QSO med annan JT klubbstation 
ger 10 poang. QSO med ovriga JT-stationer 
ger 5 poang. Samma station f§r kontaktas en 
gang per band. Diplomet ar gratis. Sand veri
fierat loggutdrag till: Award Comission, 
Central Radio Club, P.O. Box 639, Ulan- 
Bator 13, Mongolia.
NIMES CITY AWARD

Det har ar ett franskt diplom, som utges 
for kontakt med stationer i Departement 30 
efter 1970-01 -01. Det finns i tv3 klasser:

HF Kontakt med fem stationer varav tv3 i 
staden Nimes.

VHF Kontakt med tre stationer varav en i 
staden Nimes.

Alla band och trafiksatt. Avgiften ar 10 F 
eller 10 IRC. Sand verifierat loggutdrag till: 
F6BYT, Coynault Marie-Joseph, Rue Jean 
XXIII, Le Clos d'Orville, 30000 Nimes, Fran
ce.
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CW-spalten
SM5TK Kurt Franzdn
Box 13
15013TROSA
De nya banden

som annu icke befolkats av svenska ama
tdrer, bl. a. 160 m och 30 m, premierar tele- 
grafikommunikation. Vi fSr ytterligare en be- 
kraftelse pS att telegrafin, amatorradions 
eget sprSk, icke ar pa utgSende. De smala 
segment, som det har ror sig om (20 kHz ex- 
klusivt pS 160 m och 50 kHz med sekundart 
tilltrade pS 30 m) tillSter icke kommunikation 
individuellt som tar storre utrymmen. Dess- 
utom avrSder man frSn tester pS 30 m, vilket 
kan vara "lumptuggarna" till trost. Allt 
oftare hander det att KV-banden blockeras i 
sin helhet av testdeltagare, i synnerhet kring 
veckosluten. Men rum bdr finnas for alia, 
aven for den viktiga personliga kontakten 
amatdrer emelllan — lumptuggeriet.

PS 30 m hors i dag LA, OZ, DL, G, F, HB, 
I, OK d v s de "stora nationerna" som DL 
(50.000 amatdrer) och G (over 25.000) har 
slappts loss i Europa. 30 m verkar vara en 
fristad fjarran frSn storsandare och rundra- 
dio som ockuperar vSrt exklusiva 40 m-band.

160 m blir begarligt allteftersom condx for- 
samras pS 40 och 80 m for t ex skandinaviska 
kontakter (solflackscykeln). Dock, en sekun- 
dar tilldelning pS 160 m vore onskvart inte 
minst for DX-trafiken och for andra sand- 
ningsklasseran CW och RTTY.

European CW
Association — EUCW

eller den "europeiska CW-gemenskapen" 
har okat ytterligare i omfSng under det se- 
naste Sret och SM0IX/Sven rapporterar: 

"PS initiativ av SM5TK/Frasse kontakta- 
des ett antal grupper i Europa for att under- 
soka intresset for en europeisk sammanslut- 
ning av telegrafiintresserade amatdrer.

Det skedde pS hosten 1978 och bifogat 
brevet fanns ett forslag till stadgar och 
bestammelser daterat 780627.

Efter behandling i resp. grupps styrelse 
kom positiva svar frSn AGCW-DL, G-QRP- 
Club och TOPS, som godkande forslaget 
och antog stadgarna. Darmed bildades Euro
pean CW Association (EUCW) med SCAG 
som forsta huvudansvarig (HQ).

DS jag var SCAG Communication Mana
ger (SCM) for SM, foil det sig naturligt att 
jag aven blev EUCW Communication Mana
ger (ECM) for SCAG. EUCW HQ overgick 
1981 till AGCW-DL med DL7DO/Ralf som 
ECM och 1982 till G-QRP-Club med 
G8PG/Gus som ECM. HQ "rullar" alltsS mel- 
lan medlemsgrupperna for att i god demok- 
ratisk anda ge alia del i arbetet och mojlighet 
att presentera egna forslag och ideer.

Forutom allman PR for telegrafi inom Eu
ropa har EUCW en test varje Sr i slutet av ju- 
ni. Det ar det s k "European Fraternizing 
QSO Party/EFP", som ar oppet for alia och 
vars andamSI ar (som namnet sager), att 
starka gemenskapen mellan olika grupper 
och lander med telegrafins hjalp. I Sr gSr EFP 
den 19och20juli.

Under de Sr som gStt har EUCW tillforts 
ytterligare medlemsgrupper: Scarborough 
Amateur Radio Society (SARS) i England
1980, High Speed Club (HSC) i Tyskland
1981, CWC i Schweiz (anknutet till AGCW- 
DL) 1981, Veron High Speed Club (VHSC) i 
Holland 1981, Benelux-QRP-Club (B-QRP- 
Club) 1982 och "Italian Navy Old Rhytmers 
Club (INORC) 1982. Vi har aven kontakt med 
grupper i F, EA och CT-land. Forhopp- 
ningsvis kommer flera av dessa att bli med- 
lemmar under 1982.

Det ar gladjande att se denna utom- 
ordentligt positiva utveckling av EUCW.
QTC 4:1982

For att ytterligare poangtera vilket utmarkt 
trafikmedel’ telegrafi utgor, vill jag avslut- 
ningsvis beratta om en Old Timer's erfaren- 
heter. Det galler SM5CO, Alex (nyss fyllda 
76 Sr), som under ca 2 Sr kort 49 stater och 
107 lander med en batteridriven "Argonaut 
509", varvid han laddat batteriet med sob 
celler placerade pS balkongen. Det exemplet 
sager mer an alia ord. .
Informationskanaler och 
trafikna t S CA G —

har regelbundet sin sondagstraff pS 40 m 
med omvaxlande svenska och danska 
natkontrollstationer/ NCS:

SCAG sondagsnat kl. 1030 SNT 7030 
kHz

Natmanagerar SM6AWA/Gunnar i Moln- 
lycke. Av honom fSr du upplysningar om 
SCAG eller checka in/QNI pS natet for info 
och SCAG natbulletin.
OFFRO-ringen

eller "Old FRO Officials" hSIler oppet varje 
morgon pS 3523 kHz med borjan omkring kl. 
0800 SNT. Ringen ar oppen for alia CW- 
intresserade. Kontaktman ar SM7JP/Erik el
ler SM5BX/Lasse.
Svenska Amatorradionatet

ar QRV for QSP av QTC/radiogram varje 
kvall kl. 1900 SNT pS 3565 kHz mSndag till 
fredag. Lyssna for "CQ SAN/A" (A = mSn- 
dagsnatet, B = tisdagsnatet osv).

Du ar valkommen att checka in med eller 
utan QTC. Natmanager ar SM3BP, som 
garna sander dig ett trafikhafte med rSd och 
anvisningar kring QSP-trafken. Natet relaar 
QTC for amatdrer i bSde Norden och Vast- 
tyskland. Svenska Amatdradionatet ar anslu- 
tet till SSK och fungerar som SambandskS- 
rens stadiga traningsnat for ev. nodtrafik. 
Trafiktimmen

kl. 2130—2230 SNT kHz varje kvall ar till 
for utvaxling av QTC utanfor naten. "CQ 
TFC STHLM" betyder att man har QTC for 
en amator i Stockholmstrakten eller "CQ 
TFC OZ" att QTC finns for en amator i Dan
mark osv. 3555 kHz ( + QRM) anvands som 
anropsfrekvens, darefter QSYar man fore- 
tradesvis hogre for utvaxling av QTC.

Ett QTC som man snappar upp under tra
fiktimmen kan sedan nasta kvall lotsas in pS 
Svenska Amatorradionatet fvb mot 
destinationsorten. Trafiktimmen ar ett komp- 
lement till det ordinarie trafik- 
natet/stambanan.

QSP-trafiken forsbker vi hSIla igSng ovan- 
for 3550 kHz men plats finns aven for sed- 
vanligt rundsnack — lumptuggning for vSra 
traffickers. Dock sparsamt pS trafiknaten, 
som ofta samlar en mangd QTC och deltaga- 
re.
Ovrigt

CW-lektioner. Gldm inte bort SK5SSA 
CW-ovningssandningar pS 3520 kHz kl. 
14.00 SNT lordagar.

Frasse

SOS fran POLEN
Alltsedan krigstillstSndet infordes i Polen i 

december har sandareamatorer over hela 
varlden lyssnat efter polska amatorstationer. 
De polska telemyndigheterna uppges ha for- 
bjudit all amatortrafik tillsvidare. Men detta 
till trots rapporteras det flitigt om bSde i pres- 
sen och i etermedia om svenska sandarama- 
torer, som i stort upplagda reportage be- 
skriver hur de varit i kontakt med polska san- 
daramatorer och sedan vidarebefordrat 
meddelandena. Lite till mans upplever vi val 
det hela som ett dramatiskt rop om hjalp, en 
ren nodsituation, subjektivt sett.

I H R Report for den 15 januari belyses med 
exempel pS sSdan trafik, dar en natureliserad 
polack i Califomien, W6CCP efter att ha av- 
slutat ett QSO pS 14 MHz med en UA0- 
station horde nSgra svaga CW-signaler. Det 
var en station, som kalladesig SP6/Poland.

W6CCP fann att signalerna kom "den kor- 
ta vagen" frSn Polen och han fick kontakt 
och QSO-et varade fyra minuter med flera 
"break" for att W6CCP skulle bekrafta varje 
mening. Han hann inte koppla in bandspela- 
ren men tre andra Califomiaamatdrer hade 
hort QSO-et och de tvivlar inte pS att det var 
en polsk amatorstation.

Aven pS privatradiobandet har polska an- 
rop uppfattas. HR-report berattar om en en- 
gelsk PR-utovare som hort ett anrop frSn en 
polsk PR-station som uppgav sig tillhdra en 
strejkande kolgruvearbetare i Piask. Aven 
denne bad om att hjalpsandningar skulle or- 
ganisaras.

Politik och amatorradio har aidrig hort 
ihop. Inte nu heller men hur ska vi egentligen 
stalla oss nar vi hor mer eller mindre identi- 
fierbara anrop fr3n ett omrSde, som vi vet ar 
under extraordinara forhSllanden. Gor vi inte 
de polska sandaramatdrema egentligen en 
bjorntjanst nar vi staller upp i tidningar och 
etermedia? Hjalper vi dem och det polska fol- 
ket i deras svSra forhSllanden med matbrist 
och annat i den svSra kylan? Hur ska vi 
egentligen bete oss?

Vi har varit i kontakt med Televerkets Ra
diodivision dar Ulla-Britt Taxdn pS vSr for- 
frSgan uppger att det ar ett valdigt kansligt 
omrSde och det galler att handskas med det 
med storsta forsiktighet och att anvanda 
mycket sunt fornuft. Om amatdrerna 
uppsnappar informationer fr3n stationer av 
ovan angivet slag och med motsvarande 
innehSII ar det mojligt att informationerna 
kan vara till gagn for kringliggande lander 
men ocksci for Polen sjalv. Det kan ju dock 
inte uteslutas att man genom publicering e d 
verkligen gor landet en bjorntjanst.

Frk Taxdn ar av den uppfattningen att det 
bor ligga narmast till hands att vanda sig till 
en myndighet med den mottagna informa- 
tionen. Den kan ju vara till nytta for dem! T 
ex Roda Korset, Radda Barnen, forsvarssta- 
ben, UD eller motsvarande.

AlltsS till en myndighet i forsta hand och 
inte till massmedia! I samrnanhanget kan det 
vara vart att notera att vi enligt vSr lagstift- 
ning inte har ratt att vidarebefordra till tredje 
part! Det kan inte anses som riktigt att radio- 
amatoren tar kontakt med t ex en tidning for 
att dveriamna informationen, anser frk Tax- 
6n.

I Radioreglementet anges aven att om ett 
annat land har forbjudit amatortrafik, fSr vi 
svenska amatdrer inte heller svara pS anrop 
frSn amatorstationer i det landet. Men detta
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EKVATORPASSAGETIDER 
- OSCAR8 -

VARV UT GR W
13/ 4 20954 1257 284
13/ 4 20938 1301 205
17/ 4 20982 1300 200
13/ 4 20990 1310 208
19/ 4 21010 1314 209
20/ 4 21024 1319 270
21/ 4 21038 1323 271
22/ 4 21032 1327 272
23/ 4 21030 1332 273
24/ 4 21080 1330 274
23/ 4 21094 1340 275
20/ 4 21107 1201 251
27/ 4 21121 1200 252
20/ 4 21135 1210 253
29/ 4 21149 1214 254
30/ 4 21103 1219 255

1/ 5 21177 1223 250
2/ 5 21191 1227 257
3/ 3 21203 1231 258
4/ 5 21219 1230 200
3/ 5 21233 1240 201
0/ 5 21247 1244 202
7/ 5 21201 1249 203
0/ 5 21273 1253 204
9/ 3 21289 1237 205

10/ 3 21303 1302 200
11/ 5 21317 1300 207
12/ 5 21331 1310 208
13/ 5 21345 1314 270
14/ 5 21359 1319 271

Eventuella korrigeringar meddelas i bullen.

Det ar svSrt att gora Snvandbara ISngtidsbe- 
rakningar for OSCAR 9. For att fS farska 
uppgifter kan man antingen ringa till telefon- 
svararen pS universtitet i Syrrey (00944 - 
483 61202 tid ca 2 minuter) eller lyssna pS 
AMSAT-naten dar aven andra satellitnyheter 
meddelas.
Tider och frekvenser:
Lordagar 100 U 14280 kHz
Sondagar 1800 U 14280 KHz
Sondagar 1900 U 21280 KHz

REFERENSDATA RS 3-8
NedanstSende tabell baserar sig pS infor

mation frSn AMSAT-naten den 21 och 22 
februari. Ekvatorpassagetiderna avserden 15
april 1982.

Max Min Ekvatorpassage
RS varvtid
3 118.519187
4 119.394118
5 119.555809
6 118.717332
7 119.197067
8 119.763404

forskjutning hojd hojd varvtidU W 
29.756525 1659 1564 1447 1251 183 
29.975481 1666 1637 1436 1204 170 
30.015898 1665 1651 1435 1355 197 
29.806144 1661 1580 1445 1341 195 
29.926213 1660 1625 1439 1318 188 
30.067828 1683 1653 1432 1256 182

Det har bekraftats att RS3 varken har ro
bot eller transponder.

Vid trafik, avpassa din uteffekt sS att dina 
signaler inte ar starkare an robotens.

Fore sandning bdr du kontrollera matvar- 
det for kanal G i gruppen l/S. Den anger in- 
kopplad dampning i mottagarens ingoing. Ar 
detta varde = 00 ar mottagaren mycket 
kanslig och max ERP bdr bdr ej overstiga 
10W. 1W racker for QSO i detta lage. An- 
vands for hog effekt, kommer dampning att 
kopplas in och det ar ju synd!

CJF

AMSAT Lennart Arndtsson, SM5CJF 
Envagen 6 C
752 52 UPPSALA

galler dock under forutsattning att ifrSgava- 
rande land officiellt har meddelat oss detta 
pS legal vag, d v s via skrivlese till de svenska 
telemyndigheterna eller via UD. SSvitt frk 
Taxdn kanner till har nSgot sSdant meddelan- 
de inte ingStt frSn de polska myndigheterna. 
Det torde alltsS vara fritt fram for oss i Sveri
ge att ha forbindelse med polska amatorsta- 
tioner, sSvitt de anvander amatorsignal eller 
signal, som kan uppfattas vara en sSdan (jmf 
3ZZ och SR mfl).

Stationer, som daremot anvander andra 
signaler eller inga signaler alls, kan vi ju 
foljaktligen inte kontakta eftersom vi nte vet 
om de ar sandaramatorer eller ej.

Mojligheten att amatorerna genom sin 
publicitet har hemma i Sverige skulle forsvS- 
ra for de polska amatorerna ar ocksS uppen- 
bar: om svenska sandaramatorer staller 
upp for massmedia och relaterar och beskri- 
ver hur de haft fdrbindelser med polska ama- 
torer, kan myndigheterna ju uppmarksamma 
det pS ett helt annat satt och t ex genom UD 
ISta meddela att amatortrafik i Polen ar for- 
bjudett v.

Det ligger alltsS nara till hands om vi ge
nom missriktad nit kontaktar och framtrader i 
massmedia i situationer, dar ett annat land i 
krigstillstSnd har stangt landets granser, stry- 
per en viktig reservkanal.

LSt oss anvanda vSrt priviliegium pS ratt 
satt och vidarebefordra erhSllna upplys- 
ningar till dem det vederbor, d v s vSra 
myndigheter, vilka har att sammanstalla och 
analysera situationen. Och att sprida kanne- 
dom om den.

QRT
En polsk amatorradiostation i QSO med en 

PA0-station forsvann mitt i ett QSO efter att 
plotsligt ha slagit ett "SOS" foljt av en 2 mi
nuter ISng barvSg, rapporterar HR Report nr 
359.

SM6CVE

Lars G Hoglund, SM5JCQ 
Bjornfallsvagen 20
722 42 VASTERAS 
Tel. 021 3319 73

Nar detta skrivs sS ar det fortfarande 
kallt och mycket sno pS marken. men 
vSrtecknen borjar att visa sig och med 
dem ravjakten. De fiesta har val borjat att 
planera Srets jakter vid det har laget och 
en del (SRJ) har redan kommit igSng med 
sin serie. Har nedan kommer en liten 
sammanstallning av de viktigaste men 
forst litetom

Jakt p3 skid or
MSnga av lasarna har kanske inte provat 

p3 ravjakt pS skidor, sS en beskrivning kan
ske ar pS sin plats. Man kan naturligtvis ar
ranges en skidjakt som en vanlig jakt till 
fots, men dS forsvinner mycket av svSrig- 
heterna. BSde raven och jagarna lamnar ju 
tydliga spSr eftert sig sS man behover ju 
knappt saxen for att hitta raven. Nej man bdr 
ta reda pS om skidorienterarna har nSgon 
tavling pS gSng, och anvanda deras omrSde 
och kartor. Vid skidorientering kor man upp 
ett spSrsystem i omrSdet och trycker spSren 
pS kartan sS att man kan orientera efter den.

Radiopejlorientering
VRK arrangerade en skidjakt sondag den 

31 jan, som gick i strSlande vintervader med 
—10° i Irsta strax oster om VasterSs. Banlag- 
garen SM5CWV Gunnar och hans medarbe- 
tare hade genom -EZM Leifs formedling fcitt 
kartor pS detta omrSde dar DM i skidoriente
ring nyligen korts. Nar man deltar i skidjakt 
skulle man ibland behova fyra hander, foru- 
tom sax, karta och kompass sa har man ju 
stavar och skidor att hSIla reda pS. Kartan bdr 
man alltsS ha i ett fodral pS magen (oriente- 
rarna har ett speciellt kartbord), saxen bor 
ocksS vara forankrad sS att man kan slappa 
den utan att den forsvinner i snon. Under 
jakten bdr den ligga skyddad i nSgon rymlig 
innerficka, det storsta problemet pS vSr jakt 
var namligen kylan som orsakade att motta
garen drev kraftigt (i nSgra fall slutade saxen 
attfungera).

De fem ravarna (automater) med stavan- 
tenner hade satts ut intill nSgot av de mSnga 
spSren, sS att vi fick en bana pS ca 6 km. Det 
galler att se upp sS att man valjer ratt spSr i 
korsningarna annars sS kan det bli ISngt att 
Ska. Segrare blev SM5NAE Hasse som Skte 
runt pS ca 1,20. Flera av de 12 deltagarna fick 
bryta, eller Ska tillbaks till starten for att by- 
ta sax. Det hade fallit 15 cm nysno och trots 
att det darigenom blev en jobbig ovning sS 
tyckte alia att det var roligt och gav nyttiga 
erfarenheterfor kommande jakter.

1982 3rs nationella och 
internationella jakter

Vid foregSende Srs SM beslutade vi att 
detta samt tvS av de tre nationella jakterna 
pS forsasongem skulle vara uttagstavlingar 
till VM i Bulgarien.

Foljande jakter ar planerade:
N1 8 maj arr ESA, galler for VM-uttagning. 
N2 5 juni arr OSA, galler for VM-uttag

ning.
N3 19 juni arr SRJ, galler for VM-uttag

ning.
N4 14aug arr GKA.
NRRL hade inbjudit oss att delta i Nordiska 

Masterskap i RPO lordag den 21 aug i Moro- 
kulien. Det ar Kongsvingergruppen till- 
sammans med RPO-ledaren LA5CH Nick 
Holter som stSr for arrangemangen.

SM gSr ju som val alia vet den 28 — 29 aug i 
Vaxjo. Vi hoppas pS ett stort deltagande spe
ciellt frSn syd- och vastsverige.

FrSn utrikessekr SM4GL Gunnar har avise- 
rats ett brev frSn Bulgarien, dar man med- 
delar att VM kommer att hSIlas veckan 13— 
19 sept.

Forsta numret av Ravinfo sands ut i slutet 
av mars och i detta kommer ett generalprog
ram for Srets ravjakter dar klubbarnas lokala 
program har sammanstallts. De som inte 
finns med pS adresslistan kan fS ett ex ge
nom RPO-ledarna.

SM5JCQ
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QSL -a vhamtning
i Goteborg

Gemene amator i Goteborg f Ar i regel av- 
hamta sina QSL pA GSA andra helgfria tis- 
dagen i varje mAnad September —maj i 
Odinslund. Molndalsborna har sina QSL hos 
SM6GDLoch Harrydaamatorerna kan hamta 
hos SM6HCX. Aven Angered-Bergum har 
sin egen QSL-man, SM6MNS. Flera roster 
har hojts att det vore fordelaktigt att kunna 
fA hamta sina kort under dagtid, dA man p g 
a kvallsarbete ar forhindrad komma pA GSA 
mAnadsmoten. GSA har darfor overenskom- 
mit med KEAB, Kurt Engelbrektsson AB pA 
Rosenlundsgatan 4, att QSL forvaras dar och 
kan avhamtas mAndag —f redag 08.00 — 
17.00. Du, som vill utnyttja denna mojlighet, 
hor av dig till QSL-managern i Goteborg, 
SM6JQK Karl-Erik, tel. 23 38 52.

GSA QSL-distributor SM6JQK

-SWL-
Reflections

Ingemar Larsson, SM5-3583
Kyrkvardsvagen 37
140 30UTTRAN

SWL-spaltens uppgifter denna gAng be- 
rorde uteslutande DX-rapporer och expedi- 
tioner. Eftersom uppgifterna ar allmangiltiga 
har de flyttats till DX-spalten.

For att visa att aven lyssnare kan lyckas 
med att jaga rara lander — och aven fa QSL 
— Serges har nAgra av Ingmars nyligen 
mottagna kort.

Ingmar ar mycket intresserad av att fa veta 
vad lasarna skulle vilja ha i SWL-spalten. 
Red.

r
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Fran distrikt 
och klubbar

lDIiJ timers Club
Nu ar det dags for vArtraffen for OTC- 

medlemmarna och aven andra intresserade. 
Lordagen den 17 april traffas vi pA servering
en i Palmhuset pA Norrmalmstorg kl. 17.00. 
Efter en kopp kaffe komer vi att Ska till Kak- 
nastornet dar Bill Bertilsson SM0DYO valvil- 
ligt stallt sig till forfogande och kommer att 
visa oss runt.

Darefter har vi inte iSngt till den vantande 
supSn eftersom restaurangen ligger i Kak- 
nastornet.

De som ar intresserade ombeds att ta kon- 
takt med mig senast den 13 april, tel. 08 - 
99 84 95.

Valkommen onskar
SM5BBC Ulf

AM S AT-S WE DEN
Alla satellitintreserade amatdrer kallas till- 

mote for bildande av en svensk amator- 
satellitforening, AMSAT-SM. Motet ager 
rum i samband med SSA:s Srsmote i 
Oskarshamn, lordagen den 24 april kl 1400. 

Valkommen de SM5IXE, SM5DUB, 
SM5KUX

SAochDL4

Distriktsmote den 8 maj i Grebro. Lyssna 
pS bulletinen.

Handikappringen
har nar detta lases overgStt till "sommar- 

tidtabell", d v s kl 9 svensk tid. Vi borjar pS 
ca3675 kHz men kan tankas QSYa till ca 7070 
kHz, om 80 m-kondsen och rackvidden inte 
ar tillfredsstallande. Seriosa namnforslag ar 
fortfarande valkomna liksom anropande, 
som "har trafik for oss".

73 de SM7COS, Erland

Veckoslutskurs
for synskadade radioamatdrer! Aven syn- 

skadade som inte ar radioamatdrer ar 
valkomna.

Vi traffas pS Orbyhus, som ligger utanfor 
Uppsala. Traffen blir den 4—5 September. 
Fredagen den 3 September traffas vi vid 
Stockholms Central (Klarabergsviadukten) kl 
16.00.

Programmet kommer vi att meddela se- 
nare.

Ni som ar intresserade hor av er sA fort 
som mojligt, dock senast den 30 april.

Kostnaden blir 200 kr per person, vilket 
inkluderar resor,mat och logi. Vi hoppas pA 
en god anslutning till traffen.

Ni kan anmala er till: Dennis Johansson 
SM6FWG, tel 031 /26 85 09, Lars Goransson 
SM5FFQ, tel 013/15 44 31, Christer Gillfors, 
SMOMHW, tel 08/47 31 30, Per Juhlin 
SM2AHJ,tel 0921/200 27.

Valkomna

utifrAn

9V1 SINGAPORE
Under ett besok i Singapore under novem- 

ber -81 passade jag pA att traffa tvA aktiva 
amatdrer dar, Sekar och Sebastian. Sekar 
fullgor sin tvA-Ariga varnplikt som service
man inom armdn samtidigt som han ar ope
rator pA den stora militara samband- 
centralen. Inom denna finns en valutrustad 
stationsplats for amatorradio med signalen 
9V1VV. Sekar och hans kollegor brukar vara 
QRV pA 10 och 15 pA eftermiddagarna. Sekar 
som ar 19 Ar gammal berattade bl a att det 
finns ca 60 licensierade amatdrer i Singapore 
men endast 15 aktiva.

Sebastian 9V1VE laser pA teknisk skola 
och bor med sina foraldrar frAn Tyskland pA 
ons sodra del i Jurong.

QSL-adress for 9V1VV ar: Sekar, 3C Lo- 
rong Maha Singapore 2775.

SM7ABB

Sekar 9V1VV provar med stor forsiktig- 
het risgrynskaka enligt svenskt recept.

Sebastian 9V1VE samt SM7ABB. Foto: 
ABB.

S3
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Repeater-raseri 
p3 70 cm?!

Har under det sista Aret borjat intressera 
mig for 70 cm-bandet och dA observerat att 
det pA detta band tycks vaxa upp repeatrar 
som svamp ur jorden, under ett gott svamp- 
Ar! Mitt QTC ar Angered strax norr om Gote- 
borg. Om man tar Goteborg som centrum i 
en cirkel med en radie pA ca fem mil sA kan 
man rakna in fem repeatrar som ar QRV plus 
en som ar i provdrift och tvA pA planerings- 
stadiet! Tank dA pA att av en cirkel med Gd- 
teborg som centrum sA ar minst 40 % vatten. 

Som jamforelse kan namnas att antalet re
peatrar pA 2 m inte ens uppgAr till halva del 
antalet inom samma omrAde.

Om vi halverar radien pA cirkeln teller 
egentligen halvcirkeln) sA blir det fyra repeat
rar pA 70 cm och tvA repeatrar pA 2 m.

De fiesta av dessa 70 cm-repeatrar har vu- 
xit upp under det sista Aret, och om yt- 
terligare ett Ar kanske alia tillgangliga 
repeaterfrekvenser ar upptagna, om utveck- 
lingen fortsatter i samma takt!

Jag tycker att det ar pA tiden att vi utokar 
samarbetet mellan de olika klubbarna i re- 
spektive distrikt. Borde vi inte efterstrava att 
fA sA stort tackningsomrAde som mojligt med 
sA fA repeatrar som mojligt, i stallet for att 
snart sagt varje klubb ska ha sin ''egen'' re
peater? Oavsett om det galler 2 m, 70 cm el- 
ler nAgon annan frekvens.

Jag vet att en grupp amatdrer har i Gote- 
borg for ca ett Ar sedan sokte tillstAnd for en 
frekvens for en experiment-repeater pA 2 m- 
bandet, och just experiment ar val en ganska 
viktig del av vAr hobby (?), men dessa planer 
fick laggas pA is darfor att inga lediga 
repeaterfrekvenser fanns tillgangliga. Om 
ovan namnda grupp "experimenterande 
amatdrer" fortfarande ar intresserade och 
kan tanka sig att anvanda 70 cm i stallet for 2 
m, sA har Ni fortfarande en liten chans. Men 
dA galler det att "lagga pA ett koi" om ni ska 
hinna innan det ar for sent.

Mitt forslag ar en uppdelning av till
gangliga repeaterkanaler pA dels ett antal 
"distrikts-repeatrar" som tacker ett sA stort 
omrAde som mojligt, samt ett mindre antal 
"lokal-repeatrar" med en maximal rackvidd 
av t ex 25 km raknat frAn repeaterns QTH, 
med hansyn taget till frekvensband och loka- 
la forhAllanden naturligtvis. Samordningen 
kunde t ex skotas av respektive DL eller ev. 
sarskild repeaterfunktionar, for att inte oka 
pA DL:sarbetsborda ytterligare.

Om till exempel 25 % av tillgangliga 
repeaterkanaler anvandes enbart som lokal- 
repeatrar sA skulle dessa kanaler kunna ligga 
mycket narmare varandra an vad som nu ar 
fallet pA 2 m, utan att stora varandra. I kilo
meter raknat. For att inga onodiga miss- 
forstAnd ska uppstA kanske jag bor poang- 
tera att med "distriktsrepeatrar" inte menas 
att en repeater skall tacka t ex hela SM6, vil- 
ket ju ar en omojlighet. Men i SM0 och SM1 
vore val detta mojligt? Med rackvidd i kilome
ter frAn repeaterns QTH avser jag naturligtvis 
for mobila stationer.

NAgra av er kanske undrade over vilka ex
periment som skulle kunna bli aktuella over 
en "experimentrepeater"? — Kort sagt, an- 
dra trafiksatt an enbart FM, samt ev. samti- 
dig dverforing av flera QSO. Mailbox kan
ske? — Ideer saknas inte om utrymme ges.

Hoppas att snart fA lasa vad du anser i 
denna frAga gor

SM6HCOTore

PS.
Horde nyligen en rost i etern som ansAg att 

endast amatdrer inom yrkessjofarten hor
de fA anvanda beteckningen "/MM".?!

Vore det inte mera logiskt dA att all sjomo- 
bil amatorradiotrafik (svensk) utanfor den 
svenska territorialvattengransen anvande 
distriktssiffran8. Ex. "SM8XYZ/MM". - El
ler alternativt "SM6XYZ/8MM"?

DS.

Svar till: REPEATERRASERI PA 70 cm.?!
Det har kommit pA min lott att skriva nAgra 

kommentarer med anledning av ovanstAende 
insandare. Eftersom jag ej betraktar Tores in
lagg som en anmarkning mot handlagg- 
ningen av repeaterarenden betecknar jag 
dessa mina rader sAsom blott varande en 
kommentar. Delar av den berorda problema- 
tiken besvaras ocksA i repeaterfunktionar 
SM4COD:s svar pA insandaren frAn 
SM7COS, varfor jag ber intresserade att lasa 
aven denna.
Fordelning av repeatertillstAnd

Forsta delen av insandaren uttrycker en oro 
over den snabba utbyggnaden av repeater- 
natet pA 144 och 432 MHz-banden. Som 
framgAr av -COD:s svar till -COS sA undviker 
SSA att neka nAgon klubb att satta igAng en 
repeater. Undantaget ar naturligtvis sAdant 
fall dA ingen ledig kanal finns att tillgA inom 
upprepningsavstAndet. Vad annars galler ar 
den gamla regeln: "Forst till kvarn, fAr forst 
mala". Att repeaternatet pA 432 MHz-bandet 
blir nAgot tatare hanger samman med att det 
finns nAgot fler repeaterkanaler att tillgA dar. 
Region 1-motet i Brighton rekommenderade 
ocksA, att i handelse av trangsel pA 144 MHz- 
bandets repeaterdel, trafiken skall hanvisas 
till 432 MHzbandet. Jag tycker precis som 
Tore att ett utokat samarbete mellan klub
barna, dA det galler repeaterfrAgor, verkligen 
ar pA tiden. Om prestige- och andra 
sjalvhavdelsetankar laggs At sidan sA ar jag 
overtygad om att lokalklubbar skall kunna 
samarbeta.
Distrikts- och lokalrepeatrar

Forslaget om en uppdelning av tillgangliga 
repeaterkanaler pA lokala och mer lAngdis- 
tanta repeatrar kan tyckas vara en god id6. 
Det finns emellertid en del svArigheter som 
dA mAste bemastras. For det forsta sA blir det 
val ett vAldsamt brAk pA sAdana stallen som t 
ex Goteborg, dA man skall besluta, om vilken 
repeater som skall benamnas "distrikts- 
repeater", och dessutom kanske uppmana 
nAgon av klubbarna att satta sin repeater pA 
ett lagre belaget stalle for att minska rackvid- 
den. Ett annat problem ar att repeatrar ofta 
av olika anledningar mAste flyttas. Flytt- 
ningen pAverkar ofta markant repeaterns 
tackningsomrAde, och lAser man upp sig i 
ovan namnt system, infor man en odnskad 
och besvarlig variabel i problemet att hitta en 
ny plats for repeatern. Som synes (COD:s 
svar till -COS) sA gors det dock ett forsok pA 
144 MHz-bandet att pA X-kanalerna forlagga 
lokala repeatrar. LAt oss hoppas att det gAr 
bra!
Experimentrepeater

Televerket har visat sig mycket tillmotes- 
gAende dA det galler experimentverksamhet 
over repeatrar. Det primara anvandnings- 
andamAlet ar dock att forbattra de mobila 

stationernas rackvidd. En del ansokningar 
har kommit till Televerket (via SSA for kom
mentar) om speciella experiment over repe
atrar (hopkoppling av repeatrar, telegrafi- 
sandningar m.m.). I de fiesta fall har Telever
ket gett tillstAnd till experimenten, men i nas- 
tan alia fall har de ej kunnat genomforas pA 
grund av att man inom den ansokande klub- 
ben inte kunnat komma overens om trafikens 
genomforande. Jag passar darfor pA att upp
mana alia, som tanker "prova nAgot nytt" 
over repeatern, att innan ansokan sands in 
losa de trafiktekniska problemen, sA att 
experimentet inte misslyckas av denna an
ledning.

Anropssignaltillagget/MM
Det enda logiska ar att folja Televerkets 

bestammelser for sandareamatdrer. Nya sA
dana beraknas utkomma till sommaren -82. 
Forhoppningsvis innan sjosattningen. Tills 
dess galler naturligtvis de gamla.

SM3AVQ

Repeatrarna
SM6HCO Tore tar upp en mycket viktig 

frAga — detta om en repeater ar agnad att 
hAlla samman en klubb lokalt eller om den ar 
avsedd att kunna tacka in ett storre geogra- 
fiskt omrAde sA att mobila stationer kan for- 
langa radioavstAndet. Enligt de forutsatt- 
ningar som ju repeatertillstAnden bygger pA.

Att man bygger ut natet pA 70 cm ser jag 
dock som positivt aven om man som Tore 
anfor, det finns risk att nAgon del av distrik- 
tet inte tacks in darfor att man i en annan del 
varit forutseende nog och ansokt om ett till
stAnd i tid.

Eftersom repeaterfrAgan ar en het potatis i 
SM6 har den aven varit uppe bAde pA SM6- 
moten och pA vAra sedan tvA Ar avhAllna 
ordforandekonferenser. Personligen delar 
jag Tores uppfattning att man i forsta hand 
skall plocka ut tankbara platser for val tac- 
kande repeatrar och erbjuda tillstAnden till 
klubbar i grannskapet for att forst darefter gA 
in och se vilka platser som inte tacks in och 
lagga lokala repeatrar dar. DA hade ocksA ka- 
nalerna rackt till! Och dA hade vi kanske kun
nat experimentera med RTTY, SSB, Fax och 
Hell och data over repeatern!

DL6

121/2 KHz kanalavstdnd 
p3 2 m FM

I min insandare i rubr amne i febr-QTC stAr 
ungefar mitt pA, att "25 kHz FM i synnerhet 
havdar sig pA avstAnd over 1 km" — skall va
ra ". . .over 15 km". ApropA SM0OX' kom
mentar har jag aidrig berort modulationssys- 
temet, bara kanalavstAndet. I samma QTC:s 
VHF-spalt foreslAs, att CW-delen av 2 m vid 
auroraoppningar utvidgas till "den tamligen 
outnyttjade delen 144,500—144,845 MHz". I 
detta omrAde har som bekant Frankrike lagt 
7 st repeater-in-frekvenser, i viss mAn till 
grannlandernas forargelse. Man kan undra 
over, varfor ansvariga, utom nar det galler 
det numerart stdrsta trafiksattet, FM, fore- 
sprAkar ett efter behov okat f rekvensomrAde, 
medan FM:ens i stallet skall minska med R8 
och R9. Dessa hade utan utgifter eller 
arrangemang kunnat ersattas med 144,600 
och 144,625 (den glesa trafiken dar kunde val 
flytta lite nerAt) in och ut pA f d R8:s och R9:s 
in-kanaler. NAgra kanaler ovanfor 145,225 
torde man utan storre gny ocksA kunna ta i 
ansprAk for ev nya repeaterkanaler, ungefar 
som fransoserna gjort. I USA oppnade man 
harom Aret ett nytt repeaterband nere runt 
har foreslagna frekvenser med 20 kHz 
kanalavstAnd mot dittillsvarande30 (over 146

144 QTC 4:1982



MHz). Forsoken med 15 kHz-avstSnd (s k 
"split-split") blev, vad jag erfarit, inte sS lyc- 
kade trots att in- och ut-frekvenserna skif- 
tades.

Valkande Jack Hum, G5UM, foreslSr i 
RadCom febr -82 sidan 150 en "originell" los- 
ning pS 2 m-trangseln och samtidigt avsevart 
battre rackvidder med oforandrade stationer: 
genomgSende riktantenner, ev roterade med 
"Armstrong"-metoden, och sS sISr han ett 
slag for horisontell polarisation aven vid FM. 
Orealistiskt i dag, men val fungerande, enligt 
min egen erfarenhet frSn skSnskt 60-tal, dS 
man tick veva runt sin beam och RX-VFO 
stup i ett och hoppas, att ens E88CC-, 417A- 
eller nuvistorbestyckade konverter var till- 
rackligt valtrimmad. De fiesta hade bara en 
styrkristall (oftast 8MHZ-), sS att uppfatta cal- 
let for identifiering var sallan behovligt. Ack 
ja.

Ater till 1982: Vare sig i SM eller i utlandet 
faller varenda ham i trance infor 12>2 kHz- 
spacingen. Vilken naturlag sager forresten, 
att antalet 2 m-repeatrar standigt mSste oka? 
"Allmanheten" vore kanske mer betjant av 
att repeatrarnas rackvidder och beteenden 
nSgot standardiserades och att vissa vid ISg- 
trafiktid kopplades ihop sS att i synnerhet T- 
hams fick mojlighet att kora "DX" aven un
der icke-konditionskaos — det gSr ju for siq i 
USA. . .

SM7COS 
(bakStstravande gubbstrutt?)

12,5 kHz kanalavstSnd pS 2M FM
Jag har med intresse tagit del av 

SM7COS:s bada insandare ang 12,5 kHz 
kanalavstSnd mm. Vi firar faktiskt 10- 
Srsjubileum i Sr for 2M repeatertrafik har i 
landet. Under Sren har ett antal forandringar 
i gallande bandplaner agt rum. Den minnes- 
gode lasaren erinrar sig sakert den stundtals 
heta debatten, som foregick inforandet av 
nuvarande Reg 1 bandplan i borjan av 70-talet. 
Man argumenterade friskt for och emot en 
overgSng frSn dSvarande 50 kHz till 25 kHz 
kanalseparation. Kraven pS ett okat fre- 
kvensutrymme for repeatertrafiken har satt 
fart pa en liknande debatt igen, man kan kan- 
na igen mSnga av argumenten for och emot 
en delning av25kHz kanalerna. Inte minstde 
ekonomiska.

Reg 1 konferensen i Ungern 1978 behand- 
lade flera motioner om okat frekvensutrym- 
me for repeatertrafiken. Beslutet blev en 
bandplan som mojliggjorde en delning av ka
nalerna. Stark kritik riktades mot forslaget 
och nSgot inforande av den nya bandplanen 
kom ej till stSnd. Vid Reg 1 konferensen i 
Brighton kom frSgan pS nytt upp och dar be- 
slutades att nSgon sk "sann" delning av ka
nalerna inte skulle goras. De medlemslander, 
som onskade utoka antalet repeaterkanaler 
skulle gora detta genom att stoppa in en sk x- 
kanal (12,5 kHz) dar det sS ar mojligt. Vi 
kommer darfor aven i fortsattningen att hSIla 
oss till den ursprungliga bandplanen.

SM7COS visar i sin insandare i QTC nr 
2/82 exempel pS skillnaderna mellan anvan- 
dandet av 25 resp 12,5 kHz kanalseparation. 
Exemplet visar tydligt hur "smalbands-FM- 
en" forlorar i effektivrtet genom det lagre 
modulationsindexet. Jag anser emellertid in
te detta som nSgon nackdel om vi anvander 
x-kanalerna enbart till s k lokalrepeatrar med 
korta rackvidder. En stor fara darvidlag ar 
nog den fasta trafiken som tillSts via repeat- 
rarna. Stomingsrisken ar uppenbar pS de or- 
dinarie repeaterkanalerna nar en fast station 
med rundstrSlande antenn utanfor x-kana- 
lens ordinarie tacknignsomrSde "stanker in 
pS en normalrepeaters mottagare. For att 
undersoka denna risk pSgSr fdrsoksverksam- 
het i Trollhattan-Vanersborg och Eskilstuna.

Betraffande nedlaggningen av kanalerna 
R8 och R9 har COS nog missuppfattat detta. 
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NSgon nedlaggning av dessa kanaler har aid
rig beslutats av varken Reg 1 eller SSA. 
Daremot kommer nSgon ytterligare utdel- 
ning av dessa kanaler ej att ske tills vidare. 
De bandplaner som arbetas fram pS Reg 1 
konferenserna ar ofta ett kompromissforslag 
dar man tar hansyn till de olika trafiksattens 
intressen. PS konferensen i Brighton 1981 
foreslog Osterrike en utokning av antalet 
repeaterkanaler i de frekvensomrSden som 
COS namner i sin insandare. Beklagligtvis 
rostades forslaget ner, men sSdan ar ju 
demokratin. Exemplet med Frankrikes satt 
att losa sina egna problem anser jag vara 
forkastligt. Ett battre satt ar dS att genom en 
saklig debatt skapa opinion for en utokning 
av antalet repeaterkanaler och sedan forank- 
ra detta i en kommande Reg 1 konferens.

Till sist vill jag i nSgon mSn bemota COS 
inlagg betraffande antalet repeatrar och de
ras placeringar.

Jag hSIler med om att det vore onskvart 
om repeatertillstSnden hade fordelats sS att 
vi fStt en maximal yttackning. Men nu ar det 
sS att populationen inte fordelar sig jamt over 
hela landet. Det ar darfor ingen tillfallighet 
att antalet radioklubbar ar som stdrst dar 
befolkningstatheten ocksS ar det. Sannolikt 
foljer sandareamatortatheten samma mons
ter. AlltsS ar kravet pS fler repeatrar storre i 
tatroterna an i glesbygderna. Nar man sedan 
vet vilket intresse och sammanhSllning re- 
peaterverksamheten skapar inom en klubb 
(exempel pS motsatsen finns) finner jag det 
svSrt att avsIS en ansokan frSn en entusias- 
tisk klubb darfor det kan komma en ansokan 
i framtiden frSn en klubb som anser sig ha 
storre ratt till ett repeatertillstSnd. Vad vi 
daremot har ratt att krava ar att de klubbar 
som fStt ett repeatertillstSnd besinnar sitt an- 
svar och tillhandahSller en sS bra fungerande 
repeater som mojligt. Brister klubbarna 1 det
ta avseende mSste kanske televerket ompro- 
va tilstSndet och ev overfora det pS en anan 
klubb.

SM4COD Repeaterfunktionar

De nya banden
I QTC 1 /82 finns en inramad text som i sin 

forsta del lyder: "Det har sagts att det even- 
tuellt ar tankbart att televerket har for avsikt 
att nSgon gSng framover, folja de dvriga nor- 
diska landernas teleforvaltningar, och frige 
de i WARC-79 beslutade nya frekvensban- 
den..."

Denna pessimistiska skrivning leder till 
eftertanke. Ett vaxlande antal medlemmar ar 
synnerlig irriterade over den diskriminering vi 
utsatts frSn tvt:s sida.

MSnga anser att det ar SSAs styrelse och 
dess VU agerande i frSgan som lamnar myc- 
ket i ovrigt att onska. Det ifrSgasatts bl a om 
det hittills magra forhandlingsresultatet moti
verar den snabbt vaxande medlemsavgiften.

Har inte svenska televerket godkant och 
undertecknat WARC-79? Om sS ar fallet, 
varfor foljer inte tvt overenskomna interna- 
tionella konventioner?

Om amatdrrorelsen i Sverige inte inom 
rimlig tid kan fS gehor for sina berattigade 
krav hos tvt SterstSr, enligt min mening, in
gen annan utvag an att vi vander oss till 
huvudmannen, d vs Kommunikationsdepar- 
tementet.

Som medlem hemstaller undertecknad 
harmed om publicering av en klar och nog- 
grann redogorelse i QTC av vad som hittills 
skett i denna frSga.

Dessutom efterlyser jag publicering av 
protokoll frSn VU- och styrelsemotena for att 
kunna bedoma hur och vilka som rosta for el
ler emot i olika frSgor.

SM0IX

Superkonditioner p3 2M FM
I borjan av januari mottog jag en lyssnar- 

rapport pS ett 2m FM-QSO jag haft med 
SM6MOF den 16sept 1981.

Rapporten ar frSn BOMBAY i INDIEN 
och ar ett ganska ingSende referat av vSrt 
QSO.

Jag hade bara gjort en slarvig anteckning i 
loggen eftgersom jag var syselsatt med test 
av olika slutsteg i kombination med en IC2E. 
Efter koll med SM6MOF kan jag inte finna 
annat an att referatet stammer.

Jag kor de ut ca 25 — 30 W till en rundstrS- 
lande RT-antenn. Frekveserna vi korde var 
RO samt 145.525.

Tyvarr ar brevet undertecknat med svSr- 
last skrivstil, men det verkar vara: VU6PSA, 
Janud Muntaple, Gefor Laboratory, Cotter 
Road, 89—16 Bombay, India.

SM5HPB har bett en VU:2a i Bombay om 
hjalp att spSra lyssnaren.

Att komma igenom pS 14.100 har hittills 
inte varit mojligt. Om nSgon av QTC:s lasare 
har nSgon upplysning gallande vSgutbred- 
ningen den 16 sept 1981 vore jag tacksam.

SM5JXD

Viktigt om
reciproka
amatortillstSnd

Du som skall soka tillstSnd i annat land, 
kom ihSg foljande:

1. Var ute i god tid. De fiesta televerk be- 
hover minst en mSnad pS sig for sin interna 
pappersexercis. Det finns tyvarr exempel pS 
bSde tvS och tre mSnader.

2. Se till att du, tillsammans med kopian pS 
ditt tillstSnd, aven medsander kopia pS vSrt 
televerks rakning (den vi fSr i borjan av 
december varje Sr) med kopia pS 70-kronors- 
kvittot. Forst dS ar ju vSrt tillstSnd gallande 
ytterligare ett Sr. Ditt tillstSnd mSste vara av 
den nya typ som televerket borjade anvanda 
for ca tre Sr sedan. Dar stSr det bl a att vSra 
tillstSnd fornyas varje Sr och att tillstSndet 
ager enbart giltighet tillsammans med kvitte- 
rad rakning avseende inbetald Srsavgift. 
Dessutom anges televerkets postgironum- 
mer.

3. Nar du behover blanketter och informa
tion om de olika landernas rutiner etc, sand 
nSgra rader till mig tillsammans med ett 
adresserat och frankerat kuvert (A5 eller A4) 
s k SASE. DS gSr det fortast att fS svar. Ring 
inte om det ej ar absolut nodvandigt.

Klas-Gdran Dahlberg, SM5KG, VSrdka- 
sevagen 14 B, 175 61 JARFALLA.

Incheckning hos
Sveriges Radio

Under begransad tid kommer SR art be 
radiosandaramatdrerna att pS anfordran 
telefonledes lamna foljande uppgifter efter 
totalt 100 nyhetssandningar i rundradion, 
huvudsakligen pS morgnarna och med bdr- 
jan 1982-04-30: Rapportorens anropssignal 
(bokstaverad — setel. katalogens sista sida), 
avlyssnad station (endast FM), rapport enligt 
RS-kanalen med ev Db over S9,vaderlek - 
uppgift samt huruvida rapportoren ar tack
sam for sandningen. Fore sSdan nyhetssand- 
ning utsandes med F2 "CQ CQ CQ de SR" 
samt uppgift om telefonnummer. Uppring- 
ning fSr ske dS sandningen avslutats och 2 
timmar darefter. Efter forsoksperiodens slut 
kommer antalet incheckningar och omdo- 
men frSn envar rapportor att utvarderas. De 
tio framsta kommer att uppringas och inter- 
vjuas av Hasse Tellemar i programmet "Ring 
sS spelar vi" samt tilldelas det nyinstiftade 
MASA-diplomet (Monitored All Swedish 
Announcements).
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prov 
prov 
prov

113
119
177

TELEVERKET

RADIO

Licensstatistik 1980
Uppgifterna till denna statistik har lamnats 

av televerket och SM0CWC. SM5TK har be- 
arbetat det digra materialet och gjort nedan- 
stAende sammanstallning.

Antal avlagda teoriprov
Godk. Underk Sumn

Teknikprov A 93 33 126
Teknikprov B 48 5 53
Teknikprov C 92 12 104
Teknikprov T 428 165 593
Regl. och
foreskrift. 724 65 789
El. sakerhets-
foreskrifter 612 177 789

469

B
InnehaftT 
Innehaft T + C 
C 
Innehaft T 
Dispens

Utfardade radioamatorcertifikat
Cert klass
A
InnehaftT + B
Radiotgfister
Dispen 11

Antal avlagda telegraferingsprov
Godk. Underk.

Antal utfardade radioamatorcertifikat 
firen 1970—1980 inklusive hojda certifikat 
klasser
A 
B 
C 
T 
Summa

2104
2217
1410
3154
8885

Nya cert, under en period om 30 mdnader
A 
B 
C 
T 
T+C

136 7,2%
285 15,0% 
248 13,1% 

1187 62,7% 
37 2,0%

Summa 1893 100%
Hojda cert under samma period
A 368
B 286
T+C 122

47,4%
36,9%
15,7%

Summa 776 100%

Plyschtroja
med SSA-emblem. Storlekar: Small, me
dium, large, x-large och xx-large. Obs! 
SmS storlekar. Farg: MorkblS. Pris: 
130:-.

SSAs Forsaljningsdetalj

Summa
140 
128 
219

Silent keys
Westerviks Sandareamatdrer

vill hedra sin medlem 
Ingeborg Asberg SM7LOQ

Efter en ISng tids svar sjukdom har Inge- 
borgs rost for alltid tystnat.

Ingeborg var fodd i Osterbotten i Finland 
och kom till Sverige under 50-talet. I sam- 
band med giftermSlet med Lennart SM7FCQ 
flyttade hon till Norrkoping dar hon arbetade 
vid LM Eriksson. I slutet av 70-talet flyttade 
hon och maken till Vastervik dar de bSda blev 
medlemmar av Westerviks sandareamatdrer. 
Genom maken Lennart hade hon tidigt blivit 
intresserad av radiohobbyn och trots sin 
sjukdom klarade hon av sitt A-certifikat och 
blev aktiv b3de pl kortvSg och VHF.

Radiokontakterna gav henne styrka att 
harda ut och med nastan overmansklig styr
ka fanns hon vid radion.

FrSn sjukhuset hade hon standig radiokon- 
takt med maken Lennart via 2-metersbandet. 

Ingeborg hade en styrka som fS och hon 
gav aid rig upp hoppet.

Saknaden efter Dig ar stor Ingeborg, men i 
minnet lever Du alltid kvar hos oss i forening- 
en.

WSA/Arnold SM7CRO, ordforande

Sydkustens Radioamatorer, SK7OA 
vill hedra sin medlem 

Kjall Andersson SM7IXU
Kjall avled 14 januari. Kjall var en valkand 

och ofta hord rost p3 2m-bandet.
Han var en tusenkonstnar av hogsta rang, 

och agde en rik kunskap om de mest skiftan- 
de ting. Efter ingenjorsutbildning och en se- 
jour som reklamtecknare fick han anstallning 
i Arboga och arbetade ett tiotal Sr inom for- 
svaret. PS 50-talet importerade och sSIde han 
militar surplusfrSn bl.a. Holland och lardesig 
mycket om Steranvandning.

Efter pensioneringen fick han mojlighet att 
pS heltid agna sig St sin hobby. 2m- SSB ISg 
honom varmt om hjartat, och oftast Ster- 
fanns han hogt upp i testresultatlistan.

Av radarstationer frSn Gronland och gamla 
TV-sandare byggde han all sin utrustning 
och de mest fantastiska slutsteg. Han var bo- 
hemen som kunde allt, han var "PlSnboks- 
amatoremas dSliga samvete".

Han var en stor beundrare av -7BAE, och 
hade ISngtgSende planer for EME. En svSr 
sjukdom andade dock hans liv. Efter blott tvS 
veckor pS sjukhus avled Kjall. Han blev68 Sr. 

VSr hobby har gjort en stor forlust. 
SK7OA/SM7LAD

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 mSnaden fore 
inforandet. Namn och eller signal mfiste an- 
ges.

■ SALJES

■ FYND! Ny FRG7700, heltackande mot- 
tagare frSn Yaesu, enbart kontrollkord. Ring 
och bjud. Datong audiofilter FL2, nytt, 1000 
kr. SM4EGS, Sven-Eric, 0583/342 72.
■ TONO 7000E, RTTY och CW terminal, 
kompl. m. MONITOR CRT 12G. Allt i mycket 
gott skick. Servicemanual ingSr. Ring och ge 
mig ett bud! SM5EWT Nils, 0227 - 121 93 ef
ter 17.00.
■ Printer Teletyp 33ASR, 110 B, Ascii, 
stans, lasare. SM0BGU Berndt. 08 - 
758 32 30 kvallstid.
■ Vakumkonding 3 — 300 pF, 2,5 kV, ko- 
axrela 6VAC, 3 st N-ansI upp till 70 cm 
100:—. Nya2C39A. Nya4CX350A. Fasta va- 
kumkond 100pF 20kV. Nya 4x500 A 80:-, 
nya 3 -400Z/TB4/1250 500:-, nya 
QB3/200 100:-, Vakumrela 10kV, 5A spole 
24VDC 185:-. Alf Thunstrom, SM5CQT, 
0155 - 573 50 dag, 576 11 eft. 18.

■ Mottagare Drake R4C med kristallfilter 
0,25 1, 5, 2, 4, 4khz samt NB kristaller for 10, 
28, 29 mhz medfoljer 3100: —. SM5DIV/arne 
08 - 771 99 38.
■ 12 m mast, fackverkskonstr SM0KTB 
Leif 0176/347 71.
■ IC720A med mik utan power supply 
6500: —, IC25 med mik 2000: —, Yaesu 207R 
med laddagg 1300: — , Tono 7000E 4900: — , 
Single one 6000: — . Martin SM5RQ tel 08 - 
33 81 31 bostad arb 08 - 34 09 20.
■ ICOM IC25IE, 144 MHz SSB/CW/FM- 
transceiver, som ny 4.500: —, ICOM IC 451E, 
423 MHz SSB/CW/FM-transceiver, annu 
nyare 5500: — , 9283MSS, den beromda MS- 
bandspelaren finn Ster. SM5CHK, Oscar, tel 
0141 - 516 70.
■ "Tages lista". Vad ar det? Jo, en aktuell 
adressfoteckning over alia svenska radio- 
amatdrer med telefonnr. I Srets upplaga in- 
gSr dessutom aktuella repeatrar och DXCC 
listor. Pris 50: — . Vid kop av 2 ex samtidigt 
blir priset 95: — . Insatt beloppet pS person- 
konto35 10 09-50 15. SM6GDLTage.
■ Drake R4C + MS4 kord endast 25 tim- 
mar. Med CW-filter och extra x-tals. Allt i 
perfekt skick. 2750: — . Rorvoltmeter Heathkrt 
mod V7A 300: —. Signalfoljare Philips LF och 
HF 200: —. HF-generator Nordmende 250: — 
. SM6EWR Thomas. MS-fr 046 - 12 91 13. 
Lo-so 042 - 29 74 34.
■ Drake R—4C i superbt skick med noise 
blanker (NB —4) 3.200:— Lars Lundvall, 
Lund tel 046 - 15 13 18 (efter kl 19).
■ TR 2200 GX-IC 225-HW 101 m hogt 
sp aggr o mikr HM 102 SWR met KV saljes 
till hogstbj SM7GTC:S dodsbo gm SM7HIA. 
0718 - 180 73 ej efter 2100.
■ YAESU FT 708R med extra batteripack, 
ny, 2.100: — . Kenwood mobilantenn MA 5 
me dfaste VP 1, ny, 800: — . SM0EBP, Bor
ge, tel 08 -86 45 87 e 1800.
■ Sommerkamp FT-30ID + FP-301 inkl 
SWR-meter, GP, div koax 3.800: — . 
SM1ECV ROIf Mondus 0498 - 781 40 
(Idrd/sond).

< 
C
Q 6

F-

146 QTC 4:1982



■ Ny bSt/husvagn/hemkyl vit gasol, 
12VDC, 220 VAC. Polkyl 60 lit. Bytes mot 2m 
handie-talkie 1 forslag. SM5GW, Gunnar, 
08 - 767 29 00 e 18,1.08 - 738 50 75 08-10.
■ Slutsteg FL2100Z 1200W inp med nya 
banden 3600:-. TH3MK3 3el 10/15/20M 
KV yagi 1600:-. Ham IV rotator 1000:-. 
Samtliga obetydligt begagnade. Ring 
0418/118 36 sakrast efter 18, Christer 
SM7KVZ.
■ IC 451 E nastan ny 5.300:-, FT207R 
handapp inkl laddare 1500: — , FT dx401 
2.500:-, FT 227RA 1.800:-, TR 2300 
1.400: —, Drake R4B 2000: —, Daiwa aut an- 
tennavstamn 1000: — , SM7AED 0410-
103 79.

■ Teleprinter Olivetti T2-CN inkl Ijud- 
huv + tillbehor 525: — . Siemens remsstans 
150: — . Tongenerator Philips 75: — . Kopplur 
med veckoprogr 75: —/st. SM7DKX, Martin 
046 - 856 50.
■ HW-100 med hogtalare och natagg. Fal- 
kopings Radioklubb SK6HD. Tel 0515-
165 30 efter kl 18.00.
■ Drake TR7 + PS flakt + mic som ny. Tillv 
nr 8400 11.500:-. Drake TR7 + PS 75. Mic 
som ny tillv nr 5500. 10.500: — . Hogtalare 
Drake. SM0HGH, 61 56 21 eft 1700. Arb 
62 98 03.

■ Kenwood TR2400, handapp 2M FM,
Scanning 10 minnen, 144 — 146 MHz i 5 kHz- 
steg, med laddare. Garanti tom juli, pris 
2.000: — . Hammarlund SP400-X, KV-RX 
0,5 —30 MHz, kristallfilter mm. Hogstbjudan- 
de eller byte mot TH6DXX el motsv. Trafos 
220/48V 200 VA, Fabriksnya 75:-.
SM6GDU Bengt, tel 0300 - 610 65, arb 
0300 - 180 OOankn 154.
■ Helt nytt orginal Olympus Auto-Zoom 
F4, 75—150 mm. Elegant ISgohm Collins 
bords. Hogeffektvariac 0-230 V + m^nga 
Amp. 1300 MHz rormodul m bl a 3 st tune- 
bara socklar for 2C39A. HP Stepattennator 
3750A, 0—100 MHz 75 ohm. Drake mobil-PS 
DC-4. Rorsocklar och trappanslutn for 3-500 
Z. Storno 50 W basstn CQF 11—2 med div 
tillbehor och linjestyrning. Lamplig som repe- 
terstn. SM0BVKO766 - 242 18.
■ Transceiver med alia finesser, National 
RJX-1011D, amatorradios slagskepp, som 
ny 9.500:-. IC-215, alia R-kan +145,500, 
525, 550, 575 med NiCad + laddn. agg, som 
ny 1750:-. 500 W 2-m PA med 4CX25OR 
4.500: — . AR-240, 400 kan. barb. 2-m, med 
NiCad och laddn agg (220V) 1.450: —. 5 el 2- 
m Quad, 12,5 dBd ny 250: — , beg 190: — . 
Heath DMM IM-2202 kompl 950:-. DMM 
LCD bordsmod 950: — . DMM LCD fickmod 
ny 850: — . Schottkydiodbl IE-500, 70: — , 
SRA-1 150: — . Turner mik 350C, ny 90: — . 
Koaxrela 500W/2-m, N, 6V 150: —. Koaxrela 
150W/UHF, BNC, 12V, ny 150:-. Mosfet 
BF900, 910, 960, 981 selekt. 12:- st. Luft- 
trimmer 2—13 pF UHF for print 18:— st. N- 
propp/RG-213 19:— st. BNC-propp/RG 213 
29:- st. BNC-propp/RG-58 10:- st. BNC- 
hylstag 9:— st. Bandpasskaviteter forgyllda 
max 500W, 2 MHz bandbredd, mSste andras 
till 2-m 360:— st klar for 2-m 525:— st. Aut 
antennrotor med stodlager, ny 750: — . Grov 
rotorkabel 5-led 7: —/m. W3-2000, beg 
300:-. FD-4 beg 175. CP643 och P8000 
power-FET p3 forfr. SM4DLT Erwin 0565 -
102 26.
■ OBS. Fackverksmastintresserade! Fack- 
verksmaster i 6 m sektioner av aluminium 
TIG-svetsad konstruktion. Rordiam. 0 40 
mm. Sidor 400 mm med fallbart bergfaste. 
LSg vikt. Onskar du n^got speciellt utforande 
p£ masten eller rent av din egen konstruktion 
f§r du den skraddarsydd. Garanterad god 
kvalitS. Har du nSgra andra synpunkter eller 
forslag ring d3 eller skriv till SM6EGJ Danne 
0500 - 144 29 efter kl. 18.00.

Forts.

Nya medlemmar och signaler
NYA MEDLEMMAR per den 2 mars 1982

SM7AHW Rune Arwin, Milvagen 1,352 51 VAXJO
SM6EGF Claes Skoglund, Skogsvagen 3, 314 00 HYLTEBRUK 
SM2EHZ Kias Lundquist, Kopparstigen 12, 980 20 SVAPPAVAARA 
SM3FZK Bengt-Ake Strom, Skumpvagen 1,812 03 KUNGSGARDEN 
SM4GNI Leif Erlandsson, Bengtstorp 3058, 710 30 GYTTORP 
SM2JVR Thomas Sjostrom, Backgatan 23, 930 70 MALA
SM6JWJ Claes Lundstrom, Bengt-Pettersvag 13, 313 00 OSKARSTR0M 
SM6JYM Marianne Schuldt, Tornfalksvagen 33, 302 61 HALMSTAD 
SM5KCF Lars Andersson, Torggatan 4, 582 23 LINKOPING 
SM7KPJ Peter Jahnsin, Slittervagen 2, 341 00 LJUNGBY 
SM5LRM Mats Hansson, Lingonvagen 4,754 60 UPPSALA
SM7MB0 Lars-Uno Akesson, Slattangsvagen 37, 291 62 KRISTIANSTAD 
SM0MFP Jan-Olov Wihnblad, Segersjovagen 39, 140 30UTTRAN 
SM6MGV Ernd Bak, Bredfjallsgatan 62, 424 35 ANGERED 
SM0MJE Bengt Ove Ahl, Hallunda Girds vag 40, 145 73 NORSBORG 
SM7MME Peer Arkenhult, Stadiongatan 53 A, 217 62 MALMO
SM4MNG Franz Bjamstedt, Tallundsvagen20, 681 00 KRISTINEHAMN 
SM4MNI Siv Dahlgren, Brusgatan 8, 770 20 SODERBARKE
SM7MTI Bertil Persson, Murklevagen 27, 297 02 EVEROD 
SM4MWV Carl-Eric Nyberg, Angsvagen 13 A, 672 00 ARJANG 
SM2MZF Ake Lundgren, PI. 393,910 31 TAVELSJO

SM7NBO Claus Lauridsen, Lantmannavagen3, 260 50 BILLESHOLM 
SM7NBR Bo Bodenas, Ringduvevagen22, 274 00SKURUP 
SM6NCC Jan-Olov Svensson, Enekulla, 510 53 APLARED 
SM6NCJ Karl-Erik Moller, Majorsailin 18, 531 33 LIDK0PING 
SM7NDO Soren Frisk, Dala, 269 00 BASTAD
SM4NDW Bo Risater, Hastbergsringen 18, 791 33 FALUN
SM3NEH Edvin Falk, PI. 2062 A, 820 40 JARVSO
SM4NEI Kias Risater, Hastbergsringen 18, 791 33 FALUN
SM6NEM Rolf Lidstrom, Torstovogen 13,441 35ALINGSAS
SM7NFI Yngve Andersson, Osterving35, 240 17 S. SANDBY
SM6NFJ Peter Ahlander, Forsebol, PI. 3057,460 64 FRANDEFORS
SM4NFL Einar Thalberg, Tjarbrannarstigen 6, 695 00 LAXA
SM4NFN Leif Vorde, Smedjegatan 28, 695 00 LAXA
SM4NFO Kennet Barkar, Solstigen 30, 695 00 LAXA
SM0NFS Bjorn Sahiberg, Granbacksvagen 13,178 00 EKERO
SM6NGB Kenneth Hermansson, PI. 105, Kyrkefjall, 440 60 SKARHAMN
SM6NGG Johan Swahn, Gibraltargatan88-646, 412 79 GOTEBORG
SM7NGX Bo Flygare, Aldermansvagen 15,230 30OXIE
SN0HLN Alf Frasin, Pusshagen30, 136 53HANDEN
SM0HTN Ame Dyfverman, Torsvagen 13,181 32 LIDINGO
SM2 6878 Magnus Edlund, Bjorkvagen 36, 902 40 UMEA
SM7-6890 Osten Yngvesson, Bogird, PI. 4191, 575 00 EKSJO
SM1-6891 Dag-0we Jacobsson, Stora Ihre Hellvi, 620 34 LARBRO
SM4-6892 Owe Englund, Tegnirvagen 7 d, 680 96 LESJ0FORS
SM6-6893 Jorgen Jensen, Asplundsgatan 1 D, 451 40 UDDEVALLA
SM7-6894 Ronny Nilsson, Box 103, 370 33 TVING
SM0-6895 IvarThid, Nordanvagen60, 137 00 VASTERHANINGE
SM4-6896 Lars Jonsson, Murargrand 8 A, 794 00 ORSA
SM0-6897 Hans Arktoft, Ostgotagatan 29, nb. 116 25 STOCKHOLM 
SM5-6898 AkeBergvall, Ekebyvagen 8, 582 69 LINKOPING
SM0 6899 Kaj Kajin, Grindvagen8 A, 761 00NORRTALJE
SM0 69OO Mikael Kajin, Tunvagen6 B, 761 OONORRTALJE 
SM5-6901 Alf Halseth, 0. Kyrkogatan29, 611 33NYKOPING
SM0-69O2 Frantisek Erhart, Palissadgrand 62,183 46 TABY 
SM7-6903 Lennart Edsd, Remmaregrand3,222 51 LUND
SM0-69O4 Alekso Nedevski, Tullportsgatan 15 i, c/o A. L. Olofsdotter, 117 34 STOCKHOLM 
SM6-6905 Ingmar Mitts, Bistigen8, 144 00 R0NNINGE
SM4 6906 Morgan Magnusson, Viltstigen23, 694 00 HALLSBERG
SM0-69O7 Anders Hultstrom, Sidovagen 5,132 00 SALTSJ0-BOO
SM5-6908 Ojul Bertilsson, Tidalsvagen 3, 597 00 ATVIDABERG
SM0-69O9 Birgrtta Lofgren, Skorpionens gata 523, 136 61 HANDEN
SM5-6910 Patrik Gunnarsson, Enshults gird, 595 00 MJOLBY
SL2ZYR FRO-AVD. 613, Box 142, 912 00 VILHELMINA
SK3PH Delsbo Radioklubb, Tinggatan 25, 820 60 DELSBO
SK7PP Folksamkamratemas Radioklubb, Box 17059, 200 10 MALMO
SK5PZ ASEA Radio Amateurs — ARA, Patrullgatan 6, c/o Eugenius, 723 47 VASTERAS

AterintrAde
SM5KD Egon Blank, Vartavagen 39,2 tr., 115 29 STOCKHOLM 
SM3AXN Sune Bergstrom, Box 72,820 65 FORSA
SM5BMK Anders Molin, Box 111,644 00 TORSHALLA 
SM0BNF Kjell Reistedt, Kvarnisvagen 5, 184 02OSTERSKAR
SM5COA Karl-Goran Karneryd, Essingeringen 47,112 64 STOCKHOLM
SM5DFM Rune Edberg, Tomtebogatan 25, 3 tr., 113 38 STOCKHOLM 
SM6DSR Jan-Ake Gustafsson, PI. 4052, 440 06GRABO
SM0FFM Lars Wallfelt, Strindbergsgatan 49, 5 tr., 115 31 STOCKHOLM 
SM5FKW Rolf Lind, Spjutvagen 10, 740 41 MORGONGAVA 
SM4GZS Hikan Rorvall, Rasfallsgatan 9, 771 00 LUDVIKA 
SL3ZZN FRO-AVD 222, Box 197, 833 00 STROMSUND

Nya signaler per den 15 januari 1982
SM0MSM (ex-6452) Lennart Frossle, Skdndalsvagen61, 123 53FARSTA................................................................................. T
SM0NBX (ex-6079) SvenThunman, Degerd435, 761 OONORRTALJE...................................................................................... C
SM5NCY (ex-SM5JIF) Sven Staffan Lannstrom, Ytterseld Prastgird, 150 32 STALLARHOLMEN...................................T
SM0NDD Hikan Belvin, Kommenddrsgatan 6,114 48 STOCKHOLM.........................................................................................B
SM7NDE (ex-SM7IUJ) Mats Anders Nordstrom, V. Stallmastaregatan24 B, 217 49 MALMO.............................................T
SM1NDF Kurt Johansson, Rutegatan71,621 00 VISBY.................................................................................................................T
SM0NDG Bjorn Ribbert Vallavagen 15,136 41 HANDEN.................................................................................................................T
SM0NDH (ex-6837) Tommy Ljunggren, Rottnerosbacken 209,123 48FARSTA........................................................................T
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■ Yaesu FT-901 DM, Transverter FTV- 
250, Dentron MT 3000 tuner, MFJ-484 Key
er, HAL ST-6000 Demodulator, Likriktare 
220/12 v, trafos 220/115, Griddippa, VLF Pa- 
lomar converter. Hustler 5 BTV vert trap ant 
KLM 2m 15 el ant HPTG plastic staglina 4000 
och 7000 lbs. Henry SM6HLN 031 -
11 01 96.
■ State of the Art Terminal Unit for RTTY 
(QST dec 1980): print 30 kr. 0Z5RM, Bav- 
nestien 6,2850 Narum, DK.
■ QBL 3 - 3500, 3 - 500 Z, 3-125A, Rak- 
nesnurra Odhner Nr 7 — 194635, HF- 
omkopplare PPM 2000 - 2300 MHz, W3DZZ 
coax balun. Filmkamera Eumig C3 (3 objek- 
tiv) aldre, IC22 mobilfaste, omformare 6—12 
V -3 A ring SM6EGJ Danne och bjud. Tel. 
0500 - 144 29.
■ Siemens T37 med stans o remslasare i 
perfekt skick service o reparationsboken fol- 
jer med 650: —. Kenwood TR 2200GX 2m FM 
barbar 2 W med nickelkadm. batt kristaller i 
nyskick 1.100:-. 0534- 113 81 SM6KFA 
Harald.
■ RX Collins 51-S-1, 2500:-. SM5BFA 
08 - 39 18 37.
■ ICOM IC 260 E nastan oanvand + ev 
nataggregat till dito ring SM2JPO, Jan tel 
0933/630 48,0950 - 131 83.
■ ICOM IC 240 2m FM, m mobilantenn 
1.300: — . Kalkylator Texas TI59 m magnet- 
kort, som ny 1.000: — . Flygradioscanner m 
kristaller for GoteborgsomrSdet 800: — . 
SM6FYQ Ulf Lange, tel bost 031- 40 72 24, 
arb 031 - 67 18 42.
■ Drake-slutror. Fabriksnya matchade 
slutror General Electric 6JB6A, 78:— paret 
inkl porto om du betalar via postgiro 
37 88 59 - 3. Kias Eriksson, SM5AQB 0155 -
193 16.
■ Ker kond 2x120 pF 3 KV Rullspolar 30 
uH. Ring Danne0500 - 144 29.

 KOPES
 KV trans SSB/CWca 2000:-. Skall bli 

klubbstn for SK7MO. ring Johnny, 
SM7GWW. 0372 - 800 53 eft 1800.
 Modernt oscilloscope kdDes. 

SM7EWR/Thomas M3-fr 046 - 12 91 13, 
Id —so 042 - 29 74 34.
 Drake R4C, SUGIYAMA F-850 kopes. 

SM5CHK, Oscar, 0141 - 516 70.
 Atlas-215 garna m Crystal Osc Mod 

10xB + dvr tillb som Mobile ant m.m. Svar 
till: SM5DKJ B O Knutsson tel arb 0221 - 
221 58, bost 0221 - 430 43.
 RX till en nyborjare. Ev kan aven en ald

re rorpyts tankas. SM0DRZ Richard. Tel arb 
08 - 719 69 46, hem 08 - 711 30 52.
 Antennrotor HAM IV, OR7500 e dyl. Pe

ter SM6MYF tel 0528 - 100 60 e 1500. 
 2m-stn CW SSB FM. Skall vara i bra 

skick. Ring till Claes SM6LRW 033 - 
11 22 93e17.
 External VFO: Swan 410 eller Swan 410 

C, Swan 22B Dual VFO adapter; Kristallfilter, 
smalt, for 5500 kHz. SM7DZV Erik 0481 - 
145 05.
 "2-meters allmode-transciever, max 

2.000:-. Gunnar SM7NDT, 040 - 
42 09 07."
 Rotor CD 44 — 45, Matchbox, LP-filter, 

X-tals till Drake R4A tackande 28-30 MHz, 2 
m beam SM7NGH Jan 040 - 44 34 26 varda- 
gar 17-21.
 Trebandsbeam, TH6DXX, FB53, 

TH3MK3 eller liknande. SM3DSP Jan, 
0660 - 424 10.
 Beg. 12AVQ, I4AVQ eller I8AVT/WB. 

SM3JCG.0672- 100 95.
 IC-BP5 stora acken till IC-2E, garna de- 

fekta. SM7MCH Staffan, 0491 - 873 11. 
Kvallstid 0499 - 105 85.

 FT707 eller TS 120-130 S kopes.
SM4LMM Ake019 - 23 52 82.

SM5NDI (ex-1305) George Loddby, Dybecksgatan 29 A, 722 22 VASTERAS .
SM5NDJ Gustaf Sundgren, 4:e BjurhovdagSngen 1 —128, 723 52 VASTERAS 

SM2NDK Ture Stabbfors, Tangvattnet, 920 66 HEMAVAN
SM0NDL Bjorn Olsson, TradgSrdsvagen 5,191 46 SOLLENTUNA
SM5NDM Christer Morath, Sandfors, Ostra Ryd, 614 00 S0DERK0PING ....
SM7NDN Mikael Nilsson, Adelsbergsvagen 20, 273 00 TOMELILLA . . . 
SM6NDO Soren Frisk, Dala, 269 00 BASTAD  
SM7NDP Lennart Henriksson, BlSbarsgatan 19,234 00 LOMMA  
SM7NDQ Reidar Karisen, Fasangatan 10 A, 262 00 ANGELHOLM  
SM7NDR Catharina Andersson, Tpftavagen 21, 261 75ASMUNDTORP

SM7NDS Leif Jonsson, Trebackalinggatan 108,281 00 HASSLEHOLM 

SM7NDT Gunnar Ekstrom, ValkyriagSngen 15,235 00 VELLINGE  
SM7NDU Mikael Lindqvist, Hylltorpsplan3,216 16 MALMO  
SM7NDV HSkan JamsSker, Bergvagen 12, 564 00 BANKERYD
SM4NDW Bo RSsater, Hastbergsringen 18, 791 33 FALUN
SM7NDX Jan Eliasson, Gokartsbacken 9 552 46 JONKOPING
SM7NDY Anders Kalebo, Flintvagen 8, 341 00 LJUNGBY
SM7NDZ Leo Jahnsen, SISttervagen 2, 341 00 LJUNGBY
SM7NEA Lars Hultman, Ronnasvagen 90, 341 00 LJUNGBY
SM7NEB Jaime Oyarzo c/o Rios, Herrberga skola, 270 35 BLENTARP
SM6NEC Leif Palm, Oresten, 511 02 SKENE
SM5NED Torsten Pettersson, Dragverksgatan 16, 724 74 VASTERAS
SM3NEE Serge Bendayan, Tegnervagen 10, 823 00 KILAFORS
SM6NEF Marianne Sandin, Smorgatan 40,412 76 GOTEBORG
SM5NEG Rune Myhrman, Vintervagen 201,722 31 VASTERAS
SM3NEH Edvin Falk, Box2062 A, 820 40 JARVSO
SM4NEI Kias RSsater, Hastbergsringen 18, 791 33 FALUN
SM0NEJ Thomas Gustavsson, Hagemasvagen 1 B, 183 62TABY
SM0NEK (ex-CTE) Lars-OweBirgerWirdahl, Hagvagen44,141 70HUDDINGE 
SM6NEL Tommy Fransson, Timmervagen 37, 541 64SK0VDE
SM6NEM Rolf Lidstrom, Torstovagen 13, 441 35 ALINGSAS
SM6NEO (ex-6732) Gregor Samuelsson, Tomtavagen3, 512 00SVENLJUNGA 

SM7NEP Thomas Edvass, Lyckhemsgatan 22, 332 00 GISLAVED
SM6NEQ Anders Goransson, Vindelgatan 5 B, 502 62 BORAS
SM5NER (ex-6819) Stig Carlstedt, Landsortsgatan4, 150 13TROSA
SM0NES Sten Andersson, Sorterarevagen 4,155 00 NYKVARN
SM6NET Tony Wilsson, TradgSrdsgatan 50 i, 521 00 FALKOPING
SM7NEU (ex-6694) John Osterberg, Rosenkallevagen 38, 292 00 KARLSHAMN 

SM2NEV (ex-6791) Torbjorn Forsell, Backgatan 15,937 00BURTRASK
SM6NEW Rolf Kullgren, Skogsbol 1262, 458 00 FARGELANDA  
SM6NEX Roland Johansson, Junivagen4, 510 90 LIMMARED
SM6NEY (ex-3601) Par-Uno Nilsson, PI. 5281,441 90 ALINGSAS
SM0NEZ (ex-6850) Jan Hansen, Upplandsgatan 32,113 28 STOCKHOLM
SM0NFA Stig Grennstam, BackskSran 16,161 51 BROMMA
SM7NFB Torsten Hjalmarsson, Sommarsolsvagen 6, 560 27 TENHULT
SM5NFC Sture Nilsson, Personalbyggn. Sandbyhov, 602 14NORRKOPING . . .
SM5NFD Bengt Andersson, Rambogatan 37,603 70 NORRK0PING
SM0NFE (ex-6852) Bertil Ingman, V ire berg svagen 11, 171 40SOLNA
SM6NFF Rolf Genne, Turkosvagen 3,451 62 UDDEVALLA
SM6NFG Rune Neman, Smedjegatan 26, 546 00 KARLSBORG
SM1NFH (ex SM1LNL) Rolf Karlsson, Furulundsgatan 18 A, 621 54 VISBY . . . .
SM7NFI Yngve Andersson, Ostervfing 35, 240 17S. SANDBY
SM6NFJ Peter Ahlander, Forsebol, PI. 3057, 460 64 FRANDEFORS
SM6NFK Torsten Thomasson, Skdldmogatan 14, 531 41 LIDKOPING  
SM4NFL EinarTalberg, Tjarbrannarstigen6, 69500LAXA
SM4NFM Charles Svensson, Magnus Erikssons vag 3, 695 00LAXA
SM4NFN Leif Vorde, Smedjegatan 28, 695 00 LAXA
SM4NFO Kennet Barkar, Solstigen 30, 695 00 LAXA
SM4NFP Sven-Olof Posth, Dalgatan 11,690 30 FINNERODJA
SM4NFQ Lars Jonsson, Omgatan 51, 654 65 KARLSTAD
SM6NFR Jonas Johansson, Nornormas vag 8, 461 58TROLLHATTAN
SM0NFS Bjorn Sahiberg, Granbacksvagen 13,178 00 EKERO
SM0NFT AmeTapper, Aspnasvagen40, 175 37 JARFALLA
SM0NFU (ex-6860) Eva Lundquist, Eriksdalsgatan 44, 116 59 STOCKHOLM . . . .
SM6NFV Sven-Ake Johansson, Vagryd Grimmared, 430 20 VEDDIGE
SM0NFW Bjorn Andersson, Vallvagen 27, 125 33 ALVSJO
SM0NFX Rolf Alexandersson, Polhemsgatan3,171 58SOLNA
SM0NFY Stefan Emet, Olsborgsvagen 44, 186 00 VALLENTUNA
SM6NFZ Mikael Johansson, TSbrovagen 83,437 00 LIN DOME
SM4NGA (ex-6150) Bemt Johansson, GullerSsen 58, 790 61 BODA KYRKBY. . .
SM6NGB Kenneth Hermansson, PI. 105, Kyrkefjall, 440 60 SKARHAMN
SM7NGC Jan Artursson, Tvarskogsvagen34, 282 00TYRINGE
SM6NGD Anders Ingesten, KobbegSrden 32, 436 00 ASKIM
SM7NGE HSkan Johansson, Olastorp, PI. 998, 280 70 L0NSBODA
SM7NGF Niklas Hemaeus, S. Klockspelsvagen 16 A, 217 74 MALMO  
SM6NGG Johan Swahn, Gibraltargatan 88-646, 412 79 GOTEBORG
SM7NGH Jan Bengtsson, V Grevie 18, 235 00 VELLINGE
SM4NGI Leif Eriandsson, Bengtstorp 3058, 710 30 GYTTORP  
SM0NGJ Anders Lindman, Blacksvampsvagen73,141 46HUDDINGE  
SM0NGK ThomasRimhagen, Enstavagen9,151 50SODERTALJE
SM0NGL Jonny Schakowsky, Bjdmmosseg3ngen49, c/o Agerheim, 135 41 TYRESO 

SM7NGM Aina Flygare, Aldermansvagen 15,230 30 OXIE
SM7NGN Anders Cederhag, Bjohult 7060, 263 00 HOGANAS  
SM7NGO BjameSjolin, Nygatan21,265 00 ASTORP
SM7NGP Ingvar Hansson, Fosievagen 55,214 31 MALMO  
SM7NGQ Jens Holstein-Krag, Surbrunnsvagen 5,271 00 YSTAD
SM7NGR Rune Kristiansson, PI. 4543, Fuglie, 231 00 TRELLEBORG  
SM7NGS Curt Borgstrom, SyrengSngen 1, Gassie, 235 00 VELLINGE  
SM4NGT (ex-6809) Rolf Jansson, Daglonargatan 3, 776 00 HEDEMORA  
SM7NGU Jerker Persson, Bjorkvagen 3, 232 02 AKARP
SM7NGV Stephan Nilsson, Hollandartiusvagen 66, 237 00 BJARRED
SM7NGW Dick Palme, Ivdgatan8 A, 214 22 MALMO
SM7NGX Bo Flygare, Aldermansvagen 15,230 30OXIE
SM6NGY (ex-HFX) Jan Conny Bruhn, Box 4404, 505 90 BORAS
SM6NHA Johan Thorstensson, Ljungsberg Horn, 540 15 VARING  
SM0NHB Mikael Borin, Backvagen 69,137 00 VASTERHANINGE
SM0NHC Kjell Lindman, Blacksvampsvagen 73, 141 46HUDDINGE
SM7NHD Torsten Nilsson, Idunavagen 21,216 19 MALMO
SM0NHE (ex-6733) Urban Logelius, Kattfotsbacken 17,162 41 VALLINGBY
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DIPLOM
BOK

SSA

FORENINGEN SVERIGES

S AIM D AREAM ATORER

SSA diplombok
har kommit. Ca 150 sidor i A4- 
format, losbladssystem (vikt 0,8 
kg).

Boken innehaller ca 300 dip- 
lom fran ett fyrtiotal lander vilka 
redovisas sorterade efter respek- 
tive prefix i alfabetisk ordning. 
Regler for ca 40 svenska diplom 
finns angivna.

En hel del diplom finns avbil- 
dade, liksom ett flertal prefix- 
kartor, zonkartor etc. Diplombo- 
ken ar utarbetad av SM7WI 
Harry Akesson.

Pris 50 kronor
SSAs Forsaljningsdetalj

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

SJ9WL
Stugan ar komplett med radioutrustning, 
koks- och baddutrustning, och dygnskostna- 
den ar I3g.
Tag kontakt med SM4IM Enar Jansson, 
Gardesgatan 5, 670 50 CHARLOTTEN 
BERG. Tel. 0571 200 93.
Nyckel till stugan finns aven vid tullstatio- 
nen.
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TELKO A
Erbjuder koaxialkabel

RG 213 (mil. spec) 
4:65/meter

OBS! Oberoende av langd OBS! 
Bestall snarast!

Frakt och forskottsavg. tillkommer.
STOCKHOLM MALMO G0TEBORG VASTERAS 
08/54 18 40 040/723 90 031/83 03 10 021/12 03 65

Valkommen 
till var monter i Oskarshamn 

24-25 april 1982 

SSA ARSMOTE
Massorav prylar 
tillrea-priser.73.

Uno SM5CPD
EL FA 
RADIO & TELEVISION AB

17117 SOLNA 
INDUSTRIVAGEN 23-08-730 07 00

YAESU VIC-20
KENWOOD

OvanstSende marken med alia 
tillbehor, nytt och begagnat, 
samt service pS Din 
RADIOSTATION
kan Du erhdlla hos:
KW ELECTRONICS

Sorbomsvagen 27 Ring 0223 - 348 26
730 61VIRSBO SLt -5FRV Kenth

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser inklusive forsakring 
och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga flygstationer). Tull 
och mervardeskatt tillkommer. Skriv s3 f3r Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i sv. kr. den 1981-08-09.

R.L. Drake "State of the Art" (heltransistor) 
TR7/DR7 0 - 30 M Hz, 250W PEP 
R7/DR7 0 - 30 MHz
PS7
L7 lin. m. roroch PS
MN2700

1490 (7.450:-)
1460 (7.300:-)
367 (1.835:-)

1530 (7.650:-)
382 (1.910:-)

Atlas Radio "State of the Art" (heltransistor.)
210X 10 80 m 200 W PEP
210 NB 10-80 m 200 W PEP 
350XL-Dig 10- 160 m 350 W PEP 

(inkl nya banden) 
350PS

Ten-Tec — "State of the Art" (heltransistor.)

515 Argonaut QRP 5W 10—80m 
(med postpaket)

580 Delta-Digital 10 - 80m 200W
546 OMNI-B Digital 10-80m, 200W

OMNI-C Digital m nya banden
PS 220V

CDE Rotorer (med postpaket)
HAM IV 220 V
T2X 220V

Swan, Robot SSTV, HAL RI I f, Dentron, Atronics Code Reader etc. 
Pris p3 forfrAgan.
Antenner
Telrex, Mosley, Hy-Gain.
Pris p3 forfrSgan.
PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MEDDELANDE.

Du sparar pengar och ffir andA de senaste modellema 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

! 555 (2.775:-)
590 (2.950:-) 

1050 (5.250:-) 

$ 265 (1.325:-)

$ 465 (2.325:-)

J 815 (4.075:-)
J 775 (3.875:-)
} 1260 (6.300:-)
3 198 (990:-)

$ 250 (1.250:-) 
$ 350 (1.750:—)

ELEKTRONIK-SURPLUS
fran radio och TV. Mycket fina komponenter. 
Motstand, kondensatorer, spolar, drosslar, IC, 
trafos mm. 75:— kr per 5 kg inkl frakt. RA-100 
50:— kr exkl frakt men inkl schema. RX BC-603 
28—39 MHz 100:— kr 4- frakt inkl schema. 
Scheman pa militarstationer, BC mm 10:— kr/ 
st. Slutsteg SAGA 28 MHz 200 W input 900: — 
kr.

PERSBERGS RADIO SM4JHR
Box 53, 682 02 FILIPSTAD

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

IR ANSFORMATOR-lEKNIK AB
BOX 28, 662 00 AMAL 0532/120 40

TO

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

INSTRUMENT
------------------ TJANST

Vastra Vagan 84 Ring 0505/123 00
546 00 KARLSBORG -6BVG
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ICOM

IC-4E

STACKAD 5/8 400:-

SM0KAC

foto&radio
Akervagen 2 4 (Ribby) Vasterhaninge 

Tel 0750 10190

iFJiitlfo 
Folkdatorn-VIC!

Hemdatorn, hobbydatorn, utbildningsdatorn V!C20. 
VIC 20 ar den forsta datorn som ar gjord for privat- 
personer. Till hemmet — hobby — eller undervisning. 
Data: ®5 K RAM expanderbart till 32 K «20 K ROM eBASIC och As
sembler • Farg -24st • Ljud - tre tongeneratorer •Bilden blir 22 tecken 
bred och 23 linjer hog •Skrivmaskinstangentbord.

RTT't'/CN I FARG FOR VIC-20 
NIJ KAN DU KORA RTT't'/CN 
MEII DIN Vic.. VI HAR ALLT 
DH BEHOVER.-FRAN DATOR - 
PROGRAM.RTT't'/CN INTERFACE 
MED 3K ELLER 8K MINNES 
EXPANSION OCH SOFTWARE I 
E-PR0M MED MANGA FINNESER 
PR IS 1.325 — FOR 3K
VILL DIJ EARA HA TELEGRAF I 
INTERFACE FINNS DET FRAN 
595 — MED F'ROGRAMVARA. 
VI HAR AVEN HELA VIC-20 
S0RTIMEHTET, F’AKET - PRIS 
VID SAMTIDIGT K0P DATOR 
OCH RTT't'/CN MODULER.
VI HAR MOTSVARANDE SYSTEM 
FOR F'ET/CBM 3000/4000 OCH 
3000 SERIERNA.AVEN ANDRA 
PROGR.OCH TILLEEHOR TILL 
VIC-20 OCH F’ET/CBM.
VI STALLER UT F'A SSA ARS- 
MOTE I OSKARSHAMN.

DATA PRINT
EOX 3019
291 09 KRISTIANSTAD
TELFON 044-229282

LAMCO i Liberia ar ett foretag vars drift anfortrotts Granges Pro 
duktionskapaciteten ar 13,5 mil/ ton jarnmalm per ar I tvattverket i 
Liberia kan arligen produceras omkrmg 12 milj ton smterslig Anta- 
let anstallda i gruvstaden Yekepa och hamnstaden Buchanan ar ca 
3800 varav 350 europeer

LAMCO
i LIBERIA soker

radioingenjor
med erfarenhet fr^n radiolankomr^det. SHF och 
UHF.
Kvalifikationer: ingenjor eller tekniker med ut- 
bildning inom elektronik och lang erfarenhet 
frcin liknande arbete.
Goda kunskaper i engelska.
Fria resor och utrustningsbidrag ingSr bl a i an- 
stallningsformSnerna. 5 veckors arlig semester. 
9-cirig grundskola finns for barn upp till 16 Ars 
alder.
Narmare upplysningar lamnas av Lennart Jo
hansson, tel 08/781 03 75.
Ansokningshandlingar insandes snarast till
GRANGES INTERNATIONAL MINING
Personalrekryteringen
Box 16316
103 26 STOCKHOLM
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TEKNIK. ELEKTRISKA SAKERHETS- 
FORESKRIFTER. RADIOREGLEMENTE.

135:— ANTENNER. Q-F0RKORTNINGAR M.M.

For blivande sandareamatdrer. Forfattat 
av sandareamatdrer. InnehSller allt Du 
mSste kunna for att klara teoriprovet for 
samtliga certifikatklasser.

KOMPENDIUM

Om Du skall ta A, B, T-certifikat mSste Du beharska samt
liga kapitel i RADIOTEKNIK FOR SANDAREAMATDRER.

Skall Du ta C-certifikat behover Du endast lasa de avsnitt, 
som ar sarskilt markerade i RADIOTEKNIK FOR SANDARE- 
AMATORER.

HAR DU PROBLEM ANGAENDE CERTIFIKATFRAGOR? 
HOR AV DIG. VI HJALPER DIG GARNA.

RADIOTEKNIK

SANDARIAMATORER
A 8 C •<». '

Radioteknik for
Sandareamatdrer

Telegrafikurs

Ljudbandsinstruktioner AB box 3o4i 291

MED
VARA

DU KAN
SJALV NA

TELEGRAF1KURSER
FOR DIG SOM VILL TA C-CERTIFIKAT
GRUNDKURS 30 - 50-TAKT
12 kassetter, larobok med facit: 365:—

TELEGRAFINYCKEL
En gedigen proffsnyckel 
i massing: 353:—

FOR DIG SOM VILL TA A och B-CERTIFIKAT
FORTSATTNINGSKURS 50 - 80-TAKT 
12 kassetter, larobok med facit: 365:—

FOR DIG SOM VILL BLI PROFFS" I TELEGRAFI
HOGRE KURS 80- 175-TAKT
12 kassetter, larobok med facit: 365:—

SUMMER FOR TELEGRAFITRANING
HdgtalarutgSng, inbyggd hogtalare, 
uttag for drontelefon och telegrafi- 
nyckel: 128:—

BAIMDSPELARE
Philips N 2234 for nat och batteri- 
drift, tonkontroll. Uttag for yttre 
mikrofon med fjarrkontroll for start 
och stopp. Rakneverk m.m. 
Godkand for telefonanslutning. 
285:—

KRISTIANSTAD Tel. 044 - 485 00 eller 11 28 27 efter 1700

VHF och UHF 
AMATORER
PASSA PA!

lAgforlustkoax
AV HOGSTA kvalitet

Impedans 50 ohm
Vaghastighetsfaktor 81,6 %
Ytterdiameter 15,0 mm
Dampning 144MHz — 3,2dB/100m 

432MHz - 6,5dB/100m 
Pris29:60/m inkl. moms21,51 %
5 % rabatt vid kop av 100m 
Passande N-kontakterfinns ocksa
Pris 149:50/st inkl. moms 21,51 %

u

Elgetronic Import
Box 350, 124 03 Bandhagen 
Pg 69 09 83-2
Tel 08/774 58 93 eft. 1800 
SMODCX/Lasse

KUNGSIMPORT
byter namn till

PARABOLIC
och erbjuder samtidigt den skandina- 
viska marknaden en svensktillverkad 4 
GHZ mottagare for satellit-TV. Motta- 
garen ar konstruerad av SM6DJH (UHF 
Units AB) och saljes endast av oss. Vi 
har ocksa paraboler i storlekarna 1,8 
och 3 mtrs diam., ocksa tillverkade i 
Sverige. Vi kan erbjuda komplett sys
tem med stativ och kablar och ev. mon
tering. Ring for mer info.

PARABOLIC
Box 10257 S-434 01 Kungsbacka

Tel. 0300-444 60
Postgiro: 9 10 99-2 Bankgiro: 660-1512

C
D

I s
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DAIWA TONO m.fl.emotator

... HOR MED OSS ! ! !

NAR DET GALLER...

NYTT & BEG 
I LAGER
*

ICOM

AVBET. UPP
TILL 3 Ar*
SERVICE
I EGEN
VERKSTAD

\_________

STATIONER • ANTENNER • TILLBEHOR

[X] NORD TELE
pfrETT FQRETAG MED AMATORRADIO SOM SPECIALITET *

Ojagatan 75, 943 00 OJEBYN — Tel: 0911 - 659 75

RING FOR
PRISER &
DATABLAD*
SM2ALT

&
SM2ALS

——,J

Visste du ...
att det nu finns 784.243 amatdrer? 
att 140.449 andrade adress under Aret? 
att det har kommit till 60.998 under Ater? 
att CAB-elektronik har Call-Book pA lager?

Har du tankt pA ...
att en loggbok skall ta logisk uppstallning? 
att endast A4-format blir lattlast? 
att det ar praktiskt med en uppslagsdel? 
att CAB-loggboken ar den enda riktiga?
Visste du ...
att TENTEC gor utmarkta transceivrar? 
att TENTEC har basta break-in for CW? 
att TENTEC har bAde QRP och QRO-riggar? 
att TENTEC saljs av CAB-elektronik?

Har du tankt pA ...
att du f A r en utmarkt heltackande mottagare? 
att du kan utnyttja din 144 MHz-station? 
att du enkelt skaffar DATONGS up-converter? 
att CAB-elektronik saljer den?

Visste du ...
att ICOM saljer nytt 144-MHz-sortiment? 
att ocksA Yaesu andrat i sin apparatflora? 
att Kenwood-sortimentet ar vart begrundan? 
att CAB-elektronik har det mesta hemma?

Visste du ...
att det du soker kanske finns pA begagnat-hyllorna? 
att du kan kopa ocksA begagnat pA avbetalning? 
att du kan stalla dig i kb pA "onskelistan"? 
att CAB-elektronik andrar begagnat-listan varje dag?
Har du tankt pA ...
att FRITZEL nu har 2-elementsbeam for trAngbodda? 
att denna inte tar mer plats an en stor 2-m beam? 
att den bara har 2,75 m i vandradie? 
att den finns pA lager hos CAB-elektronik?
Visste du ...
att 432 MHz ar pA stark frammarsch? 
att det finns handapparater, bil- och basstationer? 
att efterfrAgan ar stor pA nya IC4E? 
att CAB-elektronik saljer alia marken?
Har du tankt pA ...
att Yaesu nu fAtt fram FT-ONE for kortvAg? 
att IC-730 frAn ICOM ar en best-seller? 
att TENTEC nu levererar nya Argosy? 
att CAB-elektronik sander det mesta frAn lager?
Visste du ...
att DATONG har filter (FL1, FL2) for battre rx? 
att DATONG har rf-clipper (ASP) — fantastisk? 
att MICROWAVE har utmarkta transvertrar och PA? 
att CAB-elektronik har dessa hjalpmedel?

CAB-kredit 
delar upp betalningen pA max 
36 mAn. Kop utrustningen nu 
— betala senare.

CAB/oggbok
med prefixlista, repeaterfor- 
teckning. Logisk, praktisk, 
omtyckt. 19: —

C AB-elektronik AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING 

Tel. 036-16 57 60, Nils, SM7CAB
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VL-1180
144 MHz linjart slutsteg.
SSB/CW/FM
10 watt in ger 80 watt ut.
For 13.8 V, 10 Amp.
Overhettningsskyddad.
Pris (byggsats inkl. moms 1.150:—

Koper Du hos oss!
HEATHKIT SCANDINAVIA AB

Norr Malarstrand 76
Box 120 81

102 23 Stockholm 12

— Fullstandig balans for avspand nyckling
— Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning. Vikt ca 

1 kg
— En nostalgisk skonhet, om du s3 vill, en prydnad for ditt 

shack
— Manuell nyckel, utford i gedigen massing
— Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
— Fingangade skruvar for exakt justering
— Silverkontakter
— Manipulatorarmen monterad p3 slitsad bladfjader, en Rex pris 348:— inkl moms

perfekt konstruktiv detalj Graverad skylt med anropssignal el. namn 40:—

HEATHKIT

DEN PERFEKTA TELEGRAFNYCKELN HAND-
GJORD I SVERIGE

^ind made

Tel. 08 - 52 07 70

ICOM © O
l

(B
l
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0,25% onoggrannhet pa DCV (T110).
Forbindelsetest med ljudsignal (T110).
10 A matomrSde.
Halvledartest (T110).
Stor LCD-indikator.

Foretag:

Namn:

Avd:  Referens:

I
I T100 och T110 ger Dig proffsprestanda - las och jamfor! postforskott 

faktura

Stor 31 -siffrig LCD-indikator.
Svensk anvandarbeskrivning.
Hog- och lagohmsomrade.
Indikering for lag batterispanning.
Ett standard 9 V batteri som ger en Iivslangd pa 200 timmar 
Rikt tillbehorsprogram.

J • Svensk anvandarbeskrivning.
I

TELKO AB
TELEKOMPONENTER
STOCKHOLM 
S:t Eriksgatan 15 
Postadress 
Box 12011
102 21 STOCKHOLM

Telefon 
Vaxel
08-5418 40

Butik 08-53 80 20

QTC4:1982

Postadress: ..............................................................

GOTEBORG
Thorburnsgatan 5
Postadress
Box 14120 400 20 GOTEBORG 
Tel. Vaxel 031-83 0310

MALMO
S. Promenaden 7 B 
Postadress
Box 6097 20011 MALMO 
Tel. Vaxel 040-723 90

vasterAs

Kungsangsgatan 10
72130 vasterAs 
Tel. 021-12 03 65

|Nu ar det dags att kopa 
|en Digital Multimeter!

Jag bestaller st 
multimeter typ TWO

multimeter typ T110

att sandas till mig mot

 pris 495:- exkl moms inkl test- 
sladdar och batteri
 pris 625:- exkl moms inkl test- 
sladdar och batteri

T100 och T110 ar tv3 mycket robusta instrument som genom si 
na prestanda kommer att ge snabba losningar pa problemen

I
I
I

I

I
I
I
J

Pris 495:- exkl moms, inkl testsladdar och batteri.

T110

T110 har sju funktioner och 29 matomraden samt en forbindel
setest med ljudsignal och optisk signal. Dessutom finns ett om- 
r§de for halvledartest och ett 10 A matomrade. Basnoggrannhe- 
ten ar 0,25% pa VDC. T110 har automatisk nolIstallning och po- 
laritetsindikering.

BECKMAN' TELKO AB
Nya universalinstrument

Beckman presenterar nu tva nya universalinstrument. Instru- 
menten ar narmast avsedda for hobbyverksamhet, men har egen- 
skaper och prestanda som ar fullt jamforbara med betydligt 
dyrare instrument.

Las och jamfor!

T100

Pris 625:- exkl moms, inkl testsladdar och batteri. Ring in Din order eller bestall pa bifogade svarskort.

TWO har sex funktioner och 27 matomraden, inklusive 10 A 
matomrade. Basnoggrannheten ar 0,5% pa VDC. TWO har ocksa 
automatisk nollstallning och automatisk polaritetsindikering. Gemensamt for TWO och T1 War:

□ 
□
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Svebry Electronics AB

Priser:
Mittfaste 415:—
Spridare 95:—/styck
Levereras med komplett 
ritning med alia matt.
Vaggtjocklek pa spridare ar 2 mm.

ANTENN
Nyhetforaret. Bomlos 
quad for 10 —15—20 me
ters amatorband. Gerabso- 
lut ratt spacing mellan 
direktor och reflektor pa 
alia banden.
Levereras i satser utan 
kabel.
Mittfaste i svetsat utforan- 
de och med ytbehandling 
galvanisering. Spridare av 
glasfiberror 4,5 m langa. 
Mittfastet forsett med 
rotorfaste.
Quaden kan goras mycket 
stabil genom att staga upp 
de fyra hornen mot varand- 
ra med nylonlina.
Infastning av spridare till 
mittfaste genom genom- 
gaende bult.
Infastning av element till 
spridare genom att ha I bor- 
ras genom spridarna. 
Forstarkning minst 8 dB 
fram/back minst 25 dB. 
Vridradie ungefar 4 meter. 
Elementsida 20 m 5 meter. 
Totalvikt c:a 18 kg lite be- 
roende pa vilken wire som 
anvands som element.

VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 23 SKOVDE TEL 0500-800 40

©
I*
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variety of bases available, with or without concrete

Heights from 25ft (7.75m| to 109ft (33.30ml

Self-supporting up to 58ft (17.75m) 

Triangular cross-section

Mounting plate

Cable stand-offs 
(optional)

Safety locking
catch

* Reinforced head units as standard

* Auto-braked winches on all Heavy Duty masts
(OPTIONAL EXTRA ON STANDARD MASTS)

★ All are telescopic and tilt-over for ease of access

STANDARD FEATURES
Made from high-strength, special grade alloy steel 

Hot-dip galvanised after fabrication

Heavy Duty masts

have ball bearing
pulleys in all important

locations.

Raising winch

\
\

I]

OPTIONAL EXTRAS
Coaxial Cable Stand-off Arms

An extension rod with a ring end to hold cables 
approximately 1' (0.3m) away from the mast. Fits at 
the top of each telescoping section. Inner diameter of 
cable ring is 2 ’/?" (64mm) approx. Ring is split to allow 
easy cable installation.
Auto-braked (Safety) Winches

These are available as an option on Standard range 
WESTOWERS in place of the normal ratchet winches. 
Allows winch handle to be released during lowering 
operation without the need to manually lock the 
ratchet to prevent winch runaway. These winches are 
standard equipment on all Heavy Duty masts.

Electric Winch System
A professionally designed system for remotely con 

trolled raising and lowering of the mast. Features fully 
interlocked control, with safety cut out for fully raised, 
fully lowered and rope slack. Also features control unit 
with exclusive DIGITAL HEIGHT READOUT of mast 
height in feet or metres. 220/240 VAC operation only. 
Must be ordered with the mast and cannot be retro 
fitted without some mast modifications.

Special Head Units
Head units can be designed to suit your own par 

ticular application. Contact us for further information 
and assistance.
Professional Grade Winches

These high grade winches are available as an option 
on all masts. Of rugged construction they feature large 
capacity drums, worm drive with auto-brake facility 
and removable handles for security. Types for 250, 500 
or 1000 kg loading.

Pivot pin secured with 
/ locknuts

Tilting (luffing) winch

Reinforced head unit 
for 2" (50mm) tubing

SUPPLIED BYWestern Ekctsonics
Svensk Elektronik Konsult
Box 75
688 00 STORFORS
Tel 0550-618 92

Fairfield Estate,Louth Lincolnshire LN11 OJH

Telephone Louth (0507)604955
Telex 56121 West G Telegrams VVestronics Louth

*
* * *

I 
I x

ld
 - J

x I
 -

* *
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MINIATYR-ANTENNER

9520 —

8415:—
2780- 
3060-
1370:—
4600 -

2350:—
3790 — 

16900:-

HQ-1

B-24

C4

Hybrid-quad, bom 1,37 m, langsta 
6,0/5,5/4,4dB
Yagi2el., bom 1,52 m, langsta el. 
4,5/3,2/2,0dB
Vertikal '/? vSg, hojd 3,50 m, 
radialer behovs ej

5240 - 
812:— 

6370:— 
1085- 
6300:— 
2420- 
2470: — 
4595:—

5430:
8195- 
2930- 
7675:— 
3920 -

3665 —

4775- 
980 - 

5315:- 
6095 — 
8495 — 
1225-
1090 - 
1175-
2235 — 
5855:—
1230 — 
875 - 

2195:-

HH

1575-

1280-

650:-

20 m

-----

■^4

el. 3,35 m,

3,35 m.

Transceiver SSB/CW, 20 W input 
Nataggregat for TS 120V/ 130V 
Transceiver SSB/CW, 200 W input 
Nataggregat 12A for TS 120S/130S 
Transceiver SSB/CW, 200 W input 
Transceiver 2 m, FM, 2,5 W ut 
Transceiver 2 m FM digital, 1,5 W ut 
Transceiver 2 m FM/SSB, 10 Wut 
Transceiver 70 cm SSB/CW/FM, 
1 W/10Wut
Transceiver kortvSg, SSB/CW, 200 W 
Transceiver2 m FM, 5/25 W ut 
Transceiver 2 m FM, 5/25 W ut 
Transceiver 70 cm FM, 1 /10 W ut 
Allbandsmottagare m. dig. display,
0,2-30,0 MHz

Transceiver SSB/CW 80 10 m, 100 W input 
Nataggregat for FT 7B, 12 A
Transceiver SSB/CW 80 -10 m, 180 W input 
Transceiver som ovan men digital
Transceiver SSB/CW/AM80 -10 m 240 W inpu 
Nataggregat for FT 107M
Extra VFO
Matchbox/eff.meter/ant.omk. 250 W 
Transverterfor2 m, 10Wut
Transceiver SSB/CW80- 10 m 240 W input 
Nataggregat for FT-707 
Matchbox/eff.meter. 150W 
Extra VFO
Transceiver SSB/CW/AM/FM 80 10 m,
180 W inp. 220/12 V
Transceiver som ovan men utan FM, DC 
minne mm.
Extra VFO
Transverter for 2 m. 10 W ut 
Matchbox m. effekt/SVF-meter/ant.omk. 
Linjart slutsteg 1200 W pep input 
Transceiver 2 m FM handmodell, 0,3/2,5 W ut, 
digital, knappinstallning 
Transceiver m FM/SSB/CW 12 W ut 
Transc. SSB/CW/AM/FM 160-10m
200 W input

Sandtagare HF SSB/CW/FM/AM
Samtliga 9 HF amatorband (inkl. WARC 79) med mottaga- 
ren tackande kontinuerligt 150 kHz —30 MHz.
Samtliga sandningsklasser for amatdrer.

FRG-7 Mottagare alia band 0,5 — 30,0 MHz 2585: —
FRG-7000 Mottagare alia band 0,25-30,0 MHz 

digital mm.
3780:-

FRG-7700 Mottagare alia band 0,15 — 30 MHz, 
dig., minnen mm 5170:—

FT-708R Transceiver 70 cm FM, h handmodell
0,2/1 Wut 2610: —

FT-290R Transceiver 2 m FM/SSB/CW, 2,5 W ut 2930:—
FT-780R Transceiver 70 cm FM/SSB/CW, 10 Wut 5070-

TEN-TEC
515 Transceiver Argonaut SSB/CW 80—10 m,

5 W input, 12 V 3790 -
525 Transceiver Argosy SSB/CW 80— 10 m,

100 W input. 12 V. 6 band 4705:—
580 Transceiver Delta SSB/CW 80— 10 m,

200 W inp. 12 V. Dig. 9 band 7020:—
546 Transceiver Omni C SSB/CW 80 - 10 m,

200 W inp., 12 V. Dig. 9 band 10375:—
225 Nataggregat for Argosy, 9 A 1105:—
280 Nataggregat for Omni och Delta, 18 A 1370:-

MINI PRODUCTS

Mottagare med inmonterad digitalskala 
Heltransistoriserad transceiver 
med inm. dig.skala. 250 W. 
Nataggregat 220 V

Transceiver, heltransist. SSB/cw. 200 W 
Transceiver, 2 m multi mode 1 - 10W ut 
Transceiver, 2 m FM, 0,15/1.5 W ut 
Transceiver, 2 m SSB/CW, 3 W ut 
Transceiver, 70cm, SSB/CW, 3 Wut 
Transceiver, 70 cm, FM, f d som IC 2E 
Transceiver, 2 m FM, 1W/10W ut 
Transceiver, 2 m FM, 1W/25W ut 
Transceiver, 2 m CW/SSB/FM 15Wut 
Transceiver, kortvSg, SSB/CW200W 
Transceiver, 70 cm FM/SSB/CW, 10Wut

13055:—
14075:—

2885 —

10200:—
5650
1970:— 
2350:—
2900:—

1900 - 
2870:—
4200 —
6495 —
7400-

PRISEXEMPEL
DRAKE

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

PS-7 
ICOM 

IC 720/A 
IC-251E 
IC-2E 
IC-202S 
IC-402 
IC-4E 
IC-24E 
IC-25E 
IC-290E 
IC-730 
IC-451E

KENWOOD 
TS-130V 
PS-20 
TS-130S 
PS-30 
TS-530S 
TR 2500 
TR-2400 
TR-9000 
TR-9500

TS830S 
TR-7730 
TR 7800
TR-8400
R 1000

YAESU 
FT-7B 
FP-12 
FT-101Z 
FT101ZD 
FT-107M 
FP-107E 
FV 107 
FC-107 
FTV-107 
FT-707 
FP-707 
FC-707 
FV-707DM 
FT902DM 

FT-902E

FV902DM 
FTV 901R 
FC-902 
FL2100Z 
FT-208R

FT-480R
FT 1

SM5KG, SK0FE
Amortering p£ upp till 3 3r kan ordnas p§ goda villkor.
Om ytterligare upplysningar onskas ring garna till SM5KG, Klas-Gdran Dahlberg p3 
nedanstSende telefonnummer

ELDAFO
INGENJORSFIRM a hb

Gatuadress: Kvarnhagsgatan 126 
Hasselby Gfird

Postadress: Box 3366,162 03 Vallingby. 
Tel. 08-89 65 00,89 72 00

Aven 
kontokort

ELDAFO INFORMERAR

HALLA DAR!
Du behover ej "gS over £n efter vatten".
Nastan allt f inns hos oss, eller anskaffas.

FT-ONE 
"ROLLS ROYCE"

- —
-
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Roterbara

info se QTC 2/82

Pris
6 m sektion galv 
bottenlager 
staglager
Stagfaste per styck

2250:— inkl
1955:— 
1875:—
250:—

moms
//
9 9

• i

info se QTC 1/82

Pris
6 m sektion galv. 
toppsektion 
ingjutningsfaste 
stagfaste per styck 
mastror 0 60 mm 6 m 
d:o 3 m

2250:— inkl moms
2750:— t!

744:— t !

250:— f r

550:—
300:-

u

t !

Tower

Pris
Standard 18 m med ingjutn. faste 11000:— inkl. moms 

" 24 m " 14000:-

mastercy

Produkter HB — Box 10
915 00 ROBERTSFORS - Tel. 0934 -151 68CU

| FORDELAKTIG FINANSIERING PA UPP TILL 8 Ar KAN ORDNAS!

I ______

Stagwire, wirelas etc. till dagsnettopriser. Samtliga master har 5 ars GARANTI mot fabrikations- I 
och materialfel. Begar broschyr fran oss eller vara aterforsaljare.

ANTENNER
MASTER 
ANTENNBYGG- 
MATERIAL
AL.-PROFIL
M.M.

m O
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TRE VECKOSLUTSKURSER VAREN 1982

ANTENNTEORI OCH VAGUTBREDNING 
for SANDARAMATORER

teller vad tyckeren heltransistoriserad bredbandsavstamd kortvSgsstation om din kortvSgsantenn?) 

17—18 april SODERTALJE, Esso Motor Hotel
8—9 maj STOCKHOLM, Esso Jarva Krog
5—6 juni SODERTALJE, Esso Motor Hotel

Pris: 350:—

I priset ing£r ett kompendium p3 ca 200 sidor. Daremot ingSr ej kaffe, lunch eller overnattning.
For att kunna erbjuda en personlig form av undervisning ar deltagarantalet maximerat till 25 elever per kurs.
Anmal dig genom att satta in 350 kr pa postgiro 74 53 24-4, och glom ej att ange namn, adress och telefon samt vilken 
helg du vill g£. Forfr^gningar kan goras vardagar mellan kl 09—20 pci telefon 0753 - 551 66.
Efter genomgSngen kurs
— forstcir du hur antennteorin ar uppbyggd och vad den kan anvandas till.
— forstar du hur dina antenner fungerar. Du fcir se sambandet mellan antennteorin och de verkliga antennerna.
— forstcir du hur jonosfaren pSverkar vagutbredningen p3 kortvcig.
Kursen varvar teori med verklighet. Nar vi kan teori Sci att det racker for att forstci en viss antenntyp, d3 g3r vi ocksS ige- 
nom den antennen. Pci s3 satt saxar vi oss fram tills vi behandlat de fiesta amatorradioantennema for HF, VHF och UHF, 
samt de problem som uppstcir nar antennen skall matas och slutligen anslutas till en modern heltransitoriserad bred- 
bandsavstamd sandare.
Kursen ar upplagd inte for att besvara fragan Hur bar sig antennen at i en viss situation? utan snarare Varfor bar sig an
tennen St som den gor? Huvudvikten laggs vid att du skall fdrst^ de grundlaggande "naturlagarna".
Kursen vander sig till
alia som ar intresserade av antenner, speciellt amatorradioantenner.
Forkunskaper
Som forkunskaper racker teknikprovet for C-certifikat, inte for att jag gjort kursen onddigt elementar, utan for att anten
ner faktiskt inte ar svarare an s3.
Vem ar Per Wallander, er larare?
— Forsta g^ngen amator 1963—1972, SM6DLL, med mycket antennexperimenterande samtidigt med studier vid Chal
mers.
— Under 1970-talet televerkets antennexpert och chef for bl a antennverksamheten vid Televerkets Radiolaboratorium.
— En av lararna och medlem av kurskommitten vid den tredagars antennkurs som ges av STF Ingenjorsutbildning sedan 
1975.
— Pa nytt amator 1981, nu med signalen SM0MAN.

PROGRAM
Lordag
0800- MAXWELL'S ekvationer
0845 Vi foljer den historiska utvecklingen som ledde 

fram till att Maxwell forutsag radiostraining. Varfor 
strAlar antennen?

0900- HERTZ och MARCONI
0945 Hertz visade att Maxwell hade ratt. Marconis for- 

sta radioutrustning. De forsta antennerna. Dampa- 
de vAgor. Varfor fick Marconi storre rackvidd an 
Hertz?

1015— Vdgutbredning i fri rymd.
1100 Vilken faltstyrka Sstadkommer sandarantennen vid 

fri sikt? Hur stor spanning lamnar mottagaran- 
tennen till radiomottagaren? "Farlig straining"! 
Har du en granne som ocksci har radiosandare?

1115— Halvvdgsantennen
1200 Tusen olika satt att mata halvvagsantennen. 
LUNCH
1300— Antennen over ett perfekt ledande plan.
1345 Om marken vore ett metallplan, hur p^verkas da 

marken av en sandarantenn?. . . av en mottagar- 
antenn?

1400— Gruppantenner.
1445 Kopplingen mellan antenner. Varfor pSverkar an

tennerna varandra? Vad hander med strSIningsdia- 
grammet, antennvinsten, matningsimpedansen, 
nar antennen bestir av flera matade element?

1515— Riktantenner med passiva element.
1600 Yagi-antennen. Quad-antennen.
1615— Antennen over verklig mark.
1700 Vilket strSIningsdiagram kan man vanta sig (HF)? 

Hur dampas markvSgen vid utbredning over verk
lig mark (VHF, UHF)? Jordnat.

Sondag
0800- Kablar.
0845 Varfor strSlar koaxialkabeln, eller gor den inte det? 

StSendevSgor. Dampning.
0900— Baluner.
0945 Varfor anvands balun? Hur fungerar den? TVI?
1015— Smith-diagrammet.
1100 Vad tycker en heltransistoriserad bredbandsav- 

stamd sandare om din sandarantenn?
1115— Antennanpassningsenheter
1200 Olika typer av anpassningsenheter. LP-filter.
LUNCH
1300— VAgutbredning i jonosfaren.
1445 Vad behover du forstS av den "klassiska 

vagutbredningsteorin" for att kunna forutsaga di
na kortvcigsfdrbindelser?

1515— Specialantenner
1600 Aktiv antenn. Ramantenn. Rombantenn. "Long- 

wire".
1615— Antennmatinstrument
1700 Hur mater "proffsen"? Vad kan amatdren Sstad- 

komma?

sandaramatOrutbildning
Per Wallander, SM0MAN
Ljungstigen 9,144 00 RONNINGE 
Tel. 0753 551 66
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SWEDISH RADIO SUPPLY AB
KARLSTAD *054-100340

ANTENN-DAX
Vi har det mesta pS lager

OBS! AVBETALNING PA UPP TILL 36 MANADER 
KAN ORDNAS.

ANTENNER SWR/WATT-METRAR

CUE DEE HF/VHF/UHF DAIWA Korsvisande. Olika typer
HY-GAIN HF 1.8MHz - 2.5GHz
ARAKI VH/UHF WELTZ Bl.a. SP-300 med 3 ingangar
DAIWA VHF/UHF for HF/VHF/UHF

H0KUSHIN
Barker £r

VHF/UHF BALUNER
Williamson Dipoler

HY-GAIN BN86
MOBILT BENCHER ZA-1A3.5 - 30 MHz

ZA-2A 14 — 30 MHz for bom
HY-GAIN HF montage.
ICOM 
DAIWA

HF
VHF/UHF 0VRIGA TILLBEHdR

ARAKI VHF/UHF
HOKUSHIN VHF/UHF KONTAKTERPL, BNC, N

KABEL RG-58, RG-213 Mr
ROTORER ROTORKABEL

ANTENNISOLATORER
EMOTATOR HF/VHF/UHF STODLAGER
DAIWA HF/VHF/UHF LAGPASSFILTER
CDE HF/VHF/UHF KONSTANTENNER
CARP Lagpris VHF/UHF M.M.
KENPRO Elevationsrotor

MATCHBOXAR VI BYTER IN BEGAGNAT!

ICOM Automatiska 6 manaders garanti lamnas
DAIWA Manuell o auto pa begagnat.
MFJ Lagpris

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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KARLSTAD *054-100340

SPECIALPRIS
Tidigare pris 2125:—

MU 1650:— inklmoms

ICOM IC-24E
400 kanaler — PLL
Omkopplingsbar 1w/10w
Normal/Reverse Duplex. (Du kan
lyssna pa repeaterns infrekvens.)
Kristallstyrt toncall 1750 Hz.
Levereras med mikrofon, mobilfaste, pluggar och handbok.
OBS! Endast ett begransat antal till ovan specialpris.

TILLBEHOR:
Fjarrmandverkabel (1m) for
frekvensinstallning.
NU 150:— inkl. moms

NYHETER
AG-1 ICOM GaAs FET preamplifier for IC-451.

Gain 15dB. NF 1,2dB.
Avsedd att monteras i mast. Strdmforsdrjning 
fran IC-451.

INLINE KOAXIALRELAER. Monteras i mast. Du anvander 
koaxen som 'styrledning'. Finns for 2 eller
3 antenner.
1,5MHz—950MHz. Max effekt 2000W PEP input.

TYPICAL “WIRELESS” RELAY HOOKUP

(A) Signal only cable
(P) Signal ♦ energizing cable to remote 2 or 3 post 

relay
(J ) Coupler
(L) tnerufzlna voltage Input

OBS! AVBETALNING PA UPP TILL 36 MANADER KAN ORDNAS. 
INBYTE . . . BEGAGNAT (6 man garanti).
RING OCH FRAGA!

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

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
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KARLSTAD *054-100340

5 ’

c

? /.? 130

IC-730
Ovanstaende tabell visar resultatet av undersokningar 
av en del populara HF-mottagares storsignalegenska- 
per (intercept), en av de viktigaste parametrarna hos 
den moderna mottagaren.
Undersokningen som ar gjord av DL1BU Gunther 
Schwarzbeck, och vi hanvisar till den utforliga ar- 
tikeln i CQ-DL November 1981.
Listan ar kompletterad med data fran senare tester av 
DL1BU.

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

SUVERANA!

IC-720A

Intermodulation p3 40m-bandet. 3:e ordningens intercept

OBS >

OBS >

Model Dynamikomr.
I.M.frit

Noisefloor 
(MDS)

Intercept 
(Dyn. ft MDS)

Intercept
v. 1 uV

Intercept
v. IM IOuV

ASTRO 102 BX 80 dB -123,5 dBm 3,5 dBm -5 dBm -3 dBm
ASTRO 150 80 dB -123dBm -3 dBm -3,5 dBm 3 dBm
COLLINS KWM 380 98 dB -124 dBm + 23 dBm + 23,5 dBm + 23,3 dBm
DATONG PC-1 (Konv.) 72 dB 113dBm -5dBm -3,5 dBm 0 dBm
DRAKE R-4C (alt) 81,5 dB -137 dBm 14,8 dBm -14dBm -7 dBm
DRAKE R 4C (Rd-M) 80 dB -133 dBm -13dBm + 23,5 dBm -1,5 dBm
DRAKETR 7 98 dB -127 dBm + 20 dBm + 22,8 dBm + 19,5 dBm
DRAKE R 7 (ohne VV) 96 dB -120 dBm + 24 dBm + 13 dBm + 22,5 dBm’
DRAKE R 7 mit Vorv. 93 dB -126 dBm + 13,5 dBm -5 dBm + 13.5 dBm
ICOM IC 701 80 dB -125dBm -5 dBm + 13,8 dBm -3,8 dBm
ICOM IC-720A 97 dB -135 dBm + 10,5 dBm + 37,8 dBm + 15,8 dBm
ICOM IC720A+ "Att.” 98 dB -112dBm + 35 dBm 11 dBm + 39 dBm(l)
KENWOOD TS 120s 82,5 dB -134 dBm 10,3 dBm 21 dBm 9 dBm
KENWOOD TS-180s 69 dB -134 dBm -30,5 dBm -15 dBm 18 dBm
KENWOOD TSB20s 76 dB -132 dBm -18dBm -2,8 dBm -9 dBm
KENWOOD TS-830s 85 dB -134 dBm -6,5 dBm -9,5 dBm -6 dBm
KENWOOD R-820 81,5dB -133 dBm 10,8dBm + 13/+ 22” 4,5dBm
Signal One CX 11 a 99 dB -124dBm + 24,5 dBm + 8,5 dBm + 9,8/19,5”
TEN-TEC Omni D 86 dB -124 dBm + 5 dBm -12,5 dBm + 9 dBm
YAESU FT 101 ZD 82 dB -135 dBm -12 dBm -3,5 dBm 11 dBm
YAESU FT-107M<alt) 85 dB -129 dBm -1,5dBm -4,3 dBm -6 dBm
YAESU 107/WARC 84 dB -131 dBm -5 dBm -5,8 dBm -0,8 dBm
YAESU FT-707 85 dB -133 dBm -5,5 dBm -11 dBm -1,5dBm
YAESU FT-902 D 80 dB -130 dBm -lOdBm -2,3 dBm
ICOM IC-730 + 28,5 dBm
KENWOOD TS-130 -21 dBm
FT-ONE + 11 dBm

< OBS

< OBS

ICOM
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i 4,5 m langder. Klattersteg

fackverk med nodvandiga kopp- 
bult for fastmont. till nasta sektion.

bestar av 3 m 
lingsdelar och 
Kan aven lev. 
sida.

toppsektion
bestar av 3 m fackverk med pamonterad rotor- 
monteringsplatta, topplatta med adiprenebuss- 
ning: d = 50 mm, samt erforderliga kopplingsdelar 
och bult for fastmontering till undre sektion. 
Klattersteg pa en sida.

mellansektion

4

bottensektion
bestar av 3 m fackverk med pamonterad gang- 
jarnsbasfaste, och 5 st bult for fastgjutning i be- 
tongfundament.
VIKT: 11 kg per 3 meter fackverk. 
SIDOMATT: 375 mm

Masten ar beraknad for statisk vindlast.
Vindhastigheter i m/s for olika masthdjder 
och antennareor, och krav enligt svensk 
byggnorm 75.

TVARSNITf 
AV AUl). 
PROTILCR

Mast hojd m
Antennarea

0,5 m2
Antennarea

0,2 m2
Krav: 

Sv. Byggnorm

9 38 41 38

12 29 31 40

*12 45 49 40 Begar broschyr

*) Stagad 9 m over fundament. EN HELSVENSK MAST FRAN

Box 27 Kungsgatan54 440 20 VARGARDA Tel. 0322 205 00

FACKVERKSMAST HELT I ALUMINIUM

toppror ALUMINIUMMASTROR” D = 50 mm, d = 42 mm, leg: 4212-6T
Levereras i onskad langd fran 1 meter till 5 meter.

(DQ
. \\

i
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bom 14 dB 
bom, 11 dB

175: — 
145:

cm: 
sontell 3, 
sontell 1,

ANTENNER
HJALPER DIG

■er (220 V med skyddsjord):
inkl undre mastfastet 
inkl undre mastfastet 
inkl undre mastfastet 

TWISTER exkl undre mastfastet 
aste, heavy duty

495: —
995: — 

1.625: - 
2.225: — 

275:-
koaxialkabel, baluneretc. 
inkl momsfritt Lidingo

r55,181 07 LIDINGO
ikstrom SM5NU
6 22 50
6 39 01

for 10-15-20 m
2.5 m bom 0 2" 5/5,5/5 dB 1.200: -
5,0 bom 0 2” 8/8,5/7 dB 1.860: -
7.5 m bom 0 2” 10/10/8,5 dB 2.275:-

J for 40 m, EWS-3040 575: -
ngkarna for beam 140: —

LER, fristAende med radialer
1-15-20 hojd 3,55 m 2 kW PEP 375: -
1-15-20-40 hojd 6.00 m 2 kW PEP 545:-

0-40-80 hojd 5,45 m 2 kW PEP 665: —

TENNER m. balun pa ringk.:

30 — 40 (20-15-10) 2 kW PEP 
)l 2kWPEP
lorn 80-40-20-10 500 W PEP

505:
265:- 
270:-

V-beamar med koaxbalun; 2 m
d plane 150: —
,1 m bom 7 dB 90:-
!,8 m bom 11 dB 165: —
nents kryssyagi 215:-
iblar for 10(4) over 10(4) + 3 d 90:-
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TR-9130
NY 2 M TRANSCEIVER FOR FM, SSB OCH CW

Med 25 W uteffekt. FM valbart for 25 kHz eller 12,5 kHz. Sex minneskanaler. 
Scanning av minneskanaleroch hela frekvensbandet. Dubbla VFO. Squelch 
for alia trafiksatt. Repeater reverse. Semi break-in pa telegrafi.
Artikelnr 78-6878-9. Pris inkl. moms kr 4.314:-.

Kontakta for narmare information
Uno SM5CPD, Sven SM0DIM eller Per SM0NHU

Generalagent

EL FA
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23 ■ 08-730 0700




