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FORENINGEN SVERIGES SANDAREAMATORER
SVERIGES 
sAndareamatOrer 
KANSU: OSTMARKSGATAN 43
123 42 FARSTA 
TELEFON:08 64 40 06 
POSTGIRO: 5 22 77-1 
EXPEDITION OCH TELEFONTID: 8-11.30, 
12.30-15.
KANSLIST: Margareta Platin 
LORDAGSSTANGT
QSL: Sista torsdagen i varje mSnad 16 — 18. 
Ovriga dagar stanges kansliet kl. 16.00.

MINNESFONDEN: 
Postgiro 71 90 88 - 7
SSA bulletinen

c/o Biese, Gjuteribacken 12 B, 172 39 Sundby- 
berg. Tel. 08 - 29 63 22, sondag kvall och mSndag 
formiddag till kl. 11.00.
SSA HQ-nat lordagar kl. 09.00 SNT pS 3630 eller 
7070 kHz SSB.

STYRELSEN, ord. och vice ledamoter
Ordf.: Bo Lindberg, SM0HDP, Allevagen 7, 

184 02 Osterskar, tel. 0764 - 613 02.
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.
Vice sekr.: SM0MPI Bo Grubb, BlSsippsbacken 

37, 62 45 VALLINGBY, tel. 08 - 89 69 36.
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, 0246 - 105 13 
bost. «««„ r- ■

V. utrikessekr.: Rune Wande, SM0COP, Frejav. 
10, 155 00 Nykvarn, tel. 0755 - 471 37.

Tekniksekr.: Michael Grimsland, SM0EPX, La- 
gavagen 31, 12159 Johanneshov, tel. 08-
49 29 33.

V. tekniksekr.: Nils Willart, SM0FNV, Musse- 
rongSngen 108, 135 34 Tyreso, tel. 08 - 742 26 59. 

Trafiksekr.: Lars Olsson, SM3AVQ, Furumova- 
gen 21 K, 803 58 Gavle, tel. 026-11 84 24.

Ungdoms- och utbildningssekr.: Eric Carlsson, 
SM7JP, Kinnagatan 23, 575 00 Eksjd, tel. 0381 - 
112 77.

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

Distriktsledare (DL)
DL0: Sven Hubermark, SM5DDX, Hammers- 

tav. 15, 145 64 Norsborg, tel. 0753 - 782 20. 
vDL0: Ulf Swaldn, SM5BBC, PSIsbodagrand 

17, 7 tr., 124 48 Bandhagen, tel. 08 - 99 84 95.
DL1: Erik Jonsson, SM1ALH, NygSrds, 620 16 

Ljugarn, 0498 - 933 83.
vDL1: Stig Haraldsson, SM1LPU, Bomarve Vail, 

621 00 Visby, 0498 - 661 92.
DL2: Staffan Meijer, SM2DQS, KSgevagen 38 

D, 931 38 SkellefteS, tel. 0910 - 888 97.
vDL2: Jan-Erik Holm, SM2EKM, Bjorkelunds- 

vagen30, 961 32 Boden, tel. 0921 - 192 87.
DL3: Owe Persson, SM3CWE, Skonertvagen 8, 

860 24 Aino, tel. 060 - 55 71 00.
vDL3: Jan-Eric Rehn, SM3CER, LisatSet 18, 

863 00 Sundsbruk, tel. 060 - 56 88 73.
DL4: Goran Ostman, SM4DHF, Horsta 5218 d, 

692 00 Kumla, tel. 019 - 741 57.
vDL4: Gosta Andersson, SM4IRX, Ljungvagen 

34, 791 00 Falun, tel. 023 - 343 11.
DL5: Gunnar Ahl, SM5CWV, Alvestavagen 26, 

722 31, VasterSs, 021 - 244 96.
vDL5: Lars-Erik Bohm, St. Angesby 591 90 Mot- 

ala, tel. 0141 - 220 62.
DL6: Ulf Sjoddn, SM6CVE, Dr Lindhs gata 6, 

413 25Gdteborg, 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:
Representant SmSland: John Madsen, 

SM7GCP, Foreningsgatan 7a, 552 42 Jonkoping, 
036 - 12 81 04.

Blekinge: Lars-Eric Andersson, SM7CXI, Klocka- 
rev. 16, 370 24 Nattraby, 0455 - 492 87.

SkSne: Lennart Wiberg, SM7KHF, Alnarpsg.81, 
252 62 Helsingborg, 042 - 29 82 60.

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

nanvagen 1,260 40 Viken, tel. 042 - 23 74 41.
Andre revisor: Curt Holm, SM5OV, Grevgatan

20, 3 tr. dg., 114 53 Stockholm. Tel. 08 - 61 53 92. 
Revisorsuppl.: Kjell Karlerus, SM0ATN, Norr- 

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

SSA VERKSTALLANDE UTSKOTT (VU) 
Bo Lindberg, SM0HDP, ordforande. 
Stig Johansson, SM0CWC, sekreterare. 
Martin Hoglund, SM5LN, kassaforv. 
Gunnar Ahl, SM5CWV, DL-representant.

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

sektionsledare Sterfinns under styrelsen.

Sekreterare-sektion
Sekr.: Stig Johansson, SM0CWC.
V. sekr.: Bo Grubb, SM0MPI.
Informationssekr.: Rune Wande, SM0COP. 
SSA-bulletinen: c/o Biese, SM0HVL.

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, Siriusgat. 

106, 195 00 Marsta, tel. 0760 - 179 37.
QSL-DC0: Lars Forsberg, SM0BDS, Mantals- 

vagen 10, 175 43 Jarfalla.
QSL-DC1: Eric Jonsson, SM1ALH, NygSrds, 

620 16 Ljugarn, tel. 0498 - 933 83.
QSL-DC2: Jan E Holm, SM2EKM, Bjorke- 

lundsvagen 30, 961 32 Boden.
QSL-DC3: Karl-Olof Elmsjd, SM3CLA, Jagar- 

gatan 17 B, 802 27 Gavle, tel. 026 - 14 27 19.
QSL-DC4: Ernst Andersson, SM4BMX, Skinnar- 

backen 32 A, 711 00 Lindesberg, tel. 0581 - 
120 90.

QSL-DC5: Lars-Erik Bohm, SM5CAK, Stora An
gesby, 591 90 Motala, tel. 0141 - 220 62.

QSL-DC6: Karl-Gustaf Bylehed, SM6DUA, Box 
3069, 531 03 Lidkoping.

QSL-DC7: Radioklubben Snapphanen Box 150, 
281 00 Hassleholm.

QSL SJ9WL Bror Bergqvist, SM4FTF, Smedje- 
gat. 14, 670 50 Charlottenberg, tel. 0571 - 205 12.

Utrikessektion:
Utrikessekr.: Gunnar Eriksson, SM4GL.
V. utrikessekr.: Rune Wande, SM0COP.
Reciprokt: Klas-Gdran Dahlberg, SM5KG, VSrd- 

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

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

Tekniksektion
Tekniksekr.: Michael Grimsland, SM0EPX. 
V. tekn.sekr.: Nils Willart, SM0FNV.
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, HalleskS- 

ran43, 126 57Hagersten, 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 42VasterSs, tel. 021 - 33 19 73.

VHF: Folke RSsvall, SM5AGM, Vasterskarsrin- 
gen 50, 184 00 Akersberga, tel. 0764 - 276 38. Ej 
efterkl. 18.00 UT.

MikrovSgor: SM6HYG Carl-Gustaf Blom, V:a 
Kronbergsgatan 39, 453 00 LYSEKIL, tel. 0523 - 
110 32.

Tester och diplom for VHF och mikrovSgor: Lars 
Gustavsson, SM0DRV, Finnbergsvagen 32, 2 tr., 
131 31 Nacka.

AMSAT: SM5CJF.
Repeater Gothe Edlund, SM4COD, 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- och utb.sekr.: Reidar Haddemo, 

SM7ANL.
HandikappfrSgor: Enar Jansson, SM4IM, 

Gardesgatan 5, 670 50 Charlottenberg, tel. 0571 - 
200 93.

SWL-frSgor: Ingmar Larsson, SM5-3583, Kyrk- 
vardsvagen 23, 140 30Uttran, tel. 0753 - 327 27.

Samverkan Scout och JOTA: Birger Fahlby, 
SM7CZV, Klockarevagen 12, 280 62 Hanaskog, 
tel. 044 - 635 75.

Samverkan FRO: Eric Carlsson, SM7JP.

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

se resp. spalt eller artikel.

Forsaljningsdetaljen
Ostmarksgatan 43 123 42 FARSTA

Postgiro 5 22 77-1
Telefon 08 - 64 40 06

Grundlaggande Amatorradioteknik,
kopierad upplaga 33:-

Trafikhandboken 15:-
Diplombok, ny upplaga 20:-
Prefixlista

(DL2FV, oversatt av SM6CVE) 3:75
DXCC-lista 7:55
ATV (Amatortelevision),

tysk, 72sidor A5 45:-
Amatorradio Teletype (EDR) 130:-

The Radio Amateur's Conversation Guide 58:-
Supplement 12:-

ARRLs handbok, Srg. 1983, inb. 150:-
D:o haft. (pkt.porto 19:— tillk.) 100:-

ARRL:s Antennbok, haft, (tillf. slut) 110:-
FM-repeater 70:-
Matrikel over svenska

radioamatdrer (Tages Lista) 50:-
Q-forkortningar, Televerkets

forfattningssamling 4:55
B:90, bestammelser for

amatorradioverksamheten 10:20
B:29 2:45
Loggbok, A4-format 20:-
Loggbok, A5-fomat 13:50
Storcirkelkarta, farglagd,

ca 77 x 56 cm 21:35
Prefixkarta, ca 90 x 70 cm 36:60
QTH-karta, ca 28 x 30 cm 5:-
Testloggblad i 20-satser 8:15
VHF-loggblad i 20-satser 8:15
CPR-loggblad i 20-satser 8:15
QTC-parm, A4-format 30:-
Registerkort i 500-buntar,

med eller utan tryck 50:-
Telegrafnyckel, fom. massing 300:-

d:o pS onyxplatta 360:-
Teleprinterrullar (vid postbefordran

tillk. frakt) vid hamtning 8:70
Perforatorrullar 22:35
Magnetskylt, endast forskottsbetalning 35:-
For SSA-medlemmar:
Blazermarke, SSA, 10 cm hogt, 5 cm brett,

blfi botten, vit ant.krets 21:-
SSA-dekal (avdragsbild)

5,5 cm hogt, 2,5 cm brett, 5 st 6:-
Bildekal, elipsformad 10:45
QSL-marken, i kartorom 100 st 10:-
SSA-medlemsnSI 25:-
OTC-nSI 30:-
NSI med anrop 25:-
NSIstoppar 5:30
SSA-duk 15:-
Plysch-troja med SSA-emblem,

morkblS, small 100:-

Satt in beloppet pS postgiro nr 5 22 77-1.
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telegrafinyckel och tillverkaren tick sla ett li- 
tet meddelande varvid motstationen svara- 
de. Detta imponerade mycket. Sedan visade 
vi en storre KV-rig, SM60PA:s IC 701, som 
tillika var v3r lagerstation och slutligen visade 
undertecknad RTTY — TS 520, TU 
m/SM6GVA, Siemens 100 S (ISn SM3GSK). 
Jan i Bolinas, SM3CFV, var motstation vid 
flera tillfallen och gav oss en hjalpande hand 
nar TU:n krSnglade.

Vi hade programmerat namngivaren 
"SK3RS SCOUT CAMP" vilket gav oss 
m3nga rara scoutkontakter varlden runt. Ge- 
nomgSngen i radiotaltet avslutades med en 
DX-information varvid QSL-kort fr^n hela 
varlden visades jamte lagerstationens flagg- 
plansch over korda lander och varje besokare 
tick sitt exemplar av Radioscouthandledning- 
en och SK3RS special-QSL-kort.

I radiotaltet fanns aven en hel del radio- 
litteratur att studera samt bandkurs telegrafi 
att trana pS. De som ej tick bygga sin egen 
telegrafinyckel under programverksamheten 
fick hjalp med detta p3 sin fritid. Lager- 
stationen var igSng nastan 24 tim/dygn. Ratt 
som det var kunde det dyka upp scoutledare 
frSn nSgon av lagerbyarna som var radio- 
amator eller ocksS radioamatdrer p5 genom- 
resa. En kvall ordnade vi ett meeting for 
kringboende radioamatdrer med familjer med 
ett 25-tal gaster. Bjorn -6FRI berattade om 
radioscoutiddn och programverksamheten, 
vi visade radiotaltet och berattade om saker- 
hetsradions uppbyggnad. Efter fikapaus 
gjorde vi en rundvandring i smSgrupper i 
lageromrSdet medans solen gick ned bakom 
de blSnande bergen i vaster och scouterna 
satt samlade kring lagerbSlen i de olika byar- 
na. Vi hade en mysig afton tillsammans!

Slutligen — den stora radiosatsningen pS 
HARGA 83 innebar att mSnga blev nyfikna 
p3 v3r trevliga hobby. Det ar min forhopp- 
ning att radioklubbar, FRO-avdelningar och 
enskilda radioamatdrer tar hand om och stot- 
tar alia intresserade!

Anders Weiss, SM3GT

WASM 144
Dei en del av de sandareamatorer som an- 

sokt om rubricerat diplom irriterats av att de 
f3tt vanta mycket lange innan det erhcbllits, 
har jag uppmanats forklara anledningen till 
detta forhSllande.

De fiesta diplom numreras. Det anses vara 
"arofullt" att ha ett diplom med ISgt num- 
mer. Huruvida det ar nSgon ara med detta 
kan diskuteras eftersom en sandareamator 
som fick sitt tillstSndsbevis helt nyligen 
naturligtvis inte har nSgon chans att f3 ett 
I5gt nummer p3 diplomet aven om han eller 
hon lyckats uppfylla fordringarna redan efter 
en veckas aktivitet. Trots detta s5 ar det nu 
tydligen s3 att numreringen ar viktigt for en 
del av de sokande. Man kan numrera efter 
olika system. Det som anvands for WASM 
144 ar att man g3r efter den tidpunkt d3 det 
QSO kordes som kompletterade uppfyllan- 
det av fordringarna for erhSllandet av diplo
met. Eftersom diplomet erhSlls mot uppvi- 
sande av verifikation av QSO:na s5 uppstSr 
en liten nackdel. QSL-kort kan man ju f3 van
ta p§ ganska lange. Det kan alltsS komma en 
ansokan med det kompletterande QSO:et 
kort for flera mSnader sedan, men ansokan 
har inte kunnat ske tidigare, darfor att QSL- 
kortet drojt. Av den anledningen mSste alltsS 
diplommanagern vanta avsevard tid innan 

han skriver ut diplomet, for att det inte skall 
bli felnumrerat.

Eftersom WASM 144 nu delats ut i ett 
ganska stort antal kan man formoda att 
numreringen inte ar av samma vikt som tidi
gare. Darfor kommer SSA:s styrelse att efter 
kontakter med funktionarerna se over reg- 
lerna for diplomet. Troligen kommer detta att 
medfora att diplomet i fortsattningen kom
mer att utdelas och numreras med hansyn till 
ansokningsdatum varvid man kan undvika 
besvarande ISng vantetid for diplomets ut- 
delande.

e.u. SM3AVQ

Radioscouting
SK3RS pS HSrga 83

KFUM/KFUK:s internationella forbunds- 
lager 27 juli —6 aug 1983 var sommarens sto
ra scoutbegivenhet for 3.700 deltagare frSn 
18 olika lander (alia kontinenter utom VK) pA 
vackra MSrdnas udde i sjon Bergviken i Se- 
gersta forsamling X 205. Programmet p§ 
HSrga var uppbyggt kring sju block, dari- 
bland ett kommunikationsblock. Inom 
komm.blocket fanns olika aktiviteter bl. a. 
radio overgripande (2 tim); allmant om ra
dio, anvandningsomreiden och hur det fun- 
gerar:

a) amatorradio
b) privatradio
c) telegrafinyckelbygge
d) morseinlarning
samt ravjakt (2 tim).
Vi var 16 st radioamatdrer (15 scoutledare 

samt undertecknad scoutforalder) in- 
kopplade i den omfattande radio- och rav- 
jaktsdelen. SM6FRI Bjorn Runmalm var to- 
talt samordnngsansvarig radio. SM7DQW 
Staffan Wierup var ansvarig for amatorradio, 
SM5OOR Ulf Johansson for PR- och saker- 
hetsradio, SM6NYJ Christer Johansson for 
telegrafinyckelbyggandet, SM7NGQ Jens 
Holstein-Krag for morseinlarningen och 
SM5HMU Martin Eneram for ravjakten.

Ca 1700 scouter och ledare tog del av ra
dio overgripande i grupper om 30 — 50 st 
och ca 850 av ravjakten.

Ulf Er Co larde ut handhavande av PR- 
radion som var sakerhetsradio under haj- 
kerna och inom lageromrSdet. Jens larde ut 
morse enligt naturmetoden och gjorde stor 
succd!

Christers gang lat var och en bygga sin 
egen telegrafinyckel varefter grupperna efter 
hand droppade in i det stora radiotaltet dar 
Staffan inledde med att betona att amatdr- 
radio inte ar en ren inomhusaktivitet. Man 
kan med fordel ha med en liten KV- eller UK- 
transceiver i ryggsacken nar man drar ut p3 
hajk sdval i hemmaterrangen som mera av- 
lagset.

PS sdval 80- som 2-meter hade vi dels mot- 
stationer ute i terrangen dar andra scout- 
aktiviteter pdgick, dels var SM3VE Bertil Ar- 
ting i Kilafors oss behjalplig. Vi korde 2 m via 
IC2E och 80 m via SM5TA:s behandiga 80 m 
DSB/CW QRP-transceiver (QTC 3/80) som 
varit med p3 vandringar sdval i norska Jotun- 
heimen (QTC 10/79) som i alperna denna 
sommar. Till Staffans KV-transceiver TEN 
TEC ARGOSY 525 anslot vi sedan en nygjord

QTC SWISSN0033 4820
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ANSVARIG UTGIVARE
Bo Lindberg, SM0HDP 
Alldvagen 7
184 02 Oster skar 
Tel. 0764 - 613 02

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

ANNONSER (UTOM HAM-ANNONSER)
Gunnar Eriksson, SM4GL
Box 21,791 21 FALUN
Tel. 023 - 114 89
0246 - 105 13bost.

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

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

Denna upplaga ar tryckt i 7 300 ex.

Tryck: 
Ljusdals Tryck AB
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SSA styrelsemote 9—11 december 1983
Till Srets sista (och viktigaste) styrel- 

semote stallde samtliga styrelsemedlemmar 
upp, dessutom ett antal funktionarer for spe- 
ciella arenden, inalles 19 personer. Av 
motestekniska och ekonomiska skal var mo
tet forlagt till Aland, ocn inklusive arbetspas- 
sen under resorna omfattade motestiden na- 
ra 19 effektiva timmar. Till foljd av god styr- 
ning kunde alia de ca 60 arendena klaras av. 
Efter de vanliga informationspunkterna samt 
avrapportering behandlades olika arendeom- 
rSden av arbetsgrupper om tre till sex perso
ner.

En verkligt viktig frSga var "Medlemsvarv- 
ning i SSA". SM5LN, som har dagsfarska 
uppgifter och "kurvor" om det mesta, hade 
konstaterat att medlemstillstromningen for 
narvarande inte ar tillfredsstallande. Rent 
netto har inte en enda medlem tillforts fore- 
ningen under 1983! Om denna trend inte 
bryts ar det risk for att foreningens ekonomi 
blir anstrangd redan 1985 vilket man medfora 
att en viss nedtoning av verksamheten mSste 
ske. Med stod av klubbarna kommer man att 
soka aktivera medlemsvarvningen, bl a med 
premier till klubbar som aktivt hjalper till.

SM0EPX presenterade farskt underlag for 
"datorstod for kansliverksamheten". Under 
forutsattning av Srsmotets beslut kan man 
vanta sig att projektet kan genomforas under 
1984

Styrelsen framholl onskvardheten av att 
innehSllet i QTC mer skulle inriktas mot artik- 
lar for nyborjare. Ett sammantrade med 
spaltredaktorerna skall anordnas under vin- 
tern. Ett liknande sammantrade skall aven 
hSIlas med QSL-distriktscheferna.

SM3WB

Ledare
FUNDER/NGAR KRING
ETTARSSKIFTE

Nar detta skrivs ar det den 1 december. 
Den forsta riktiga koldknappen kommer sak- 
ta att avta under natten. Konditionerna p3 2- 
metersbandet har varit lite over det normala 
under kvallen och jag hade ndjet att kora 
SM3BP/Olle for forsta gSngen.

Som vanligt hAller jag WB/Sven p5 halster 
genom att skriva ledaren s5 sent att den mSs- 
te g3 direkt till tryckeriet utan att Sven fSr se 
den. Det forsvSrar Svens redigeringsarbete 
men ger mig lite extra spanning d3 det alltid 
ar for sent att Sngra sig nar ledaren val ar 
skriven.

Ledaren ar, som det tidigare pSpekats, ett 
forum dar den enskilde styrelsemedlemmen 
har mojlighet att ge uttryck for sina person- 
liga uppfattningar. Som ordforande for SSA 
kanner jag naturligtvis viss press p5 mig att 
uttrycka mig ganska nyanserat eftersom en 
del kan ha svSrt att skilja p3 de uppfattningar 
som styrelsen har och de uppfattningar som 
ordforanden framfor som enskild styrel- 
semedlem. Det fortjanar dock att pSpekas att 
styrelsens uppfattning endast framfors i QTC 
undertecknad med uttrycket styrelsen alter- 
nativt VU. Vad som framfors under ledare- 
rubriken stSr endast den enskilde skribenten 
ansvarig for. Efter att ha p3mint om dessa 
grundsatser avser jag att redovisa min syn p3 
det Sr som gStt och det som komma skall.

Den frSgestallning som jag oftast mott un
der Sret ar naturligtvis hur forhSllandet med 
televerket utvecklats. Jag tycker egentligen 
att frSgestallningen ar tamligen ointressant 
dS man i ett sSdant resonemang latt kan 
komma in pS en bedomning av vilken install- 
ning enskilda tjansteman pS televerket kan 
ha till SSA. Detta ar enligt min uppfattning 
helt irrelevant dS tjanstemannen i sin 
myndighetsutovning ju inte i nSgot avseende 
fSr ISta personliga uppfattningar pSverka 
behandlingen av ett arende.

Nar det galler televerkets myndighets- 
utovande har jag dock den uppfattningen att 
allt inte ar som det kunde vara. Det forhSllan- 
det att TFS serie B:90 annu inte komplet- 
terats med anvisningar ar minst sagt anmark- 
ningsvart. Anledningen till detta stallnings- 
tagande ar att B:90 i flera avseenden har sS- 
dana brister att det som stSr i forfattningen 
fStt effekter som knappast kan ha forutsetts. 
Att olagligforklara vSr normala utrustning 
och mer eller mindre stanga den svenska 
surplusmarknaden var val inte vad man hade 
forvantat sig att televerket skulle Sstadkom- 
ma. SSA har sedan nSgra mSnader en juri- 
disk expert anstalld for att hantera denna frS- 
ga med televerket dS viljan att diskutera 
dessa forhSllanden med SSA:s styrelse varit 

obefintlig. Detta framgSr ocksS av det skrift- 
liga svar som SSA fStt pS sin framstallan i 
arendet. Det var det svar som vi fick i februa- 
ri 1983 och som efter fyra mSnaders vantan 
forklarade oss lagliga igen fram till den 1 ok- 
tober 1983.

Ar 1978 fattade televerket beslut om att 
verka for en nordisk licens. Nu pSstls det 
frSn flera hSIl att televerket inte ar intresserat 
av att f3 till stSnd en nordisk licens. Eftersom 
det ar SSA som tagit upp onskemaiet fr5n 
borjan sa tycker jag att det hade varit rimligt 
att SSA hade blivit informerad om en even
tual andring av tidigare inriktning, men den 
informationen kanske kommer med tiden.

Vi kan nu konstatera att flera av vSra 
grannlander fatt mojlighet att utnyttja vissa 
av de nya WARC-banden pa de hogre kort- 
vSgsfrekvenserna. Min begransade tekniska 
kunskap gor det inte mojligt for mig att forsta 
vad det ar som gor att t ex danskarna kan 
sanda p5 de nya banden utan att stdra det 
som det svenska televerket vill skydda. Vi far 
hoppas att det finns nSgon hogre kunskap 
som kan forklara detta forhailande. Enligt de 
danska telemyndigheterna har man i alia fall 
inte fatt in nSgra klagomSI. Inte ens frSn det 
svenska televerket har det klagats s3 det 
tycks inte vara nfigot kommunikations- 
system i Sverige som stdrs av danskarna. 
Kanske v3ra kara skaningar kunde fa dispens 
att kora p3 samma band som danskarna.

Ja, det har lat ju negativt, men inget ont 
som inte innehailer nSgot positivt. Det 
forhailandet att vi fatt vissa problem att kun- 
na na fram med vSra synpunkter till telever
ket i vissa fr3gor f Ar inte forta det i ovrigt 
mycket positiva intryck som jag har av vSrt 
samarbete bSde pa centralt och lokal nivS.

Nar det galler stornings- och avstor- 
ningsfragor anser jag att vi har ett mycket 
gott samarbete med televerkets centralfor- 
valtning. Detta goda samarbete befastes re
dan under den tid som SM5BML/Bo och 
SMOOX/Einar var verksamma. Under 3ret 
har tva svarare storningsarenden varit fore- 
m3l for behandling och jag kan konstatera att 
det ena redan losts och att det andra sakert 
far en positiv losning innan 5ret ar slut. Med 
samarbete grundat pS omsesidig forstaelse 
och respekt kan man tydligen na langt. Detta 
ar en grundtes som ocksa praglar SSA:s 
samarbete med televerket.

Jag valjer nu att kommentera en debatt 
som lite hamnat i skymundan. Den borjade 
egentligen med en ledare av SM4GL/Gunnar 
i nr 7-8/82 av QTC. Den ledaren hade rubri- 
ken: Radioamatorens hederskodex. Med en 
viss forvaning konstaterar jag att Gunnars le
dare senare kritiserades. Med hansyn till vad 
man numera kan f3 hora p3 banden s3 tycker 

jag att det ar markligt att inte massor av med- 
lemmar kravt att den ledaren skall publiceras 
i varje nummer av QTC.

Jag tycker att det ar sorgligt att man kan 
rSka ut for att bemotas med invektiv p5 ban
den om man i storsta valmening talar om for 
nSgon att vederborande splattrar over ban- 
det. Jag kan bara tolka ett Scidant bemotan- 
de Sci, att vederborande ar s3 tekniskt okun- 
nig att personen ifrSga inte vet hur felet skall 
avhjalpas. Annars borde ju vederborande 
med tacksamhet ha mottagit informationen 
och slagit av stationen for att Stgarda felet. 
Eller ar det inte opportunt att visa hansyn till 
varandra langre.

Bristen p3 respekt for gallande bandplaner 
ar ett annat exempel pS bristande hansyn till 
varandra. Borde vi inte kunna battra oss i 
dessa avseenden. Det ar ju trots allt en hob
by som vi utovar.

Nu finns det ett riksdagsbeslut p£ att SSA 
ar berattigat till statsbidrag. I dessa karva ti- 
der ar det inte frSga om stora belopp men be- 
slutet ar intressant ur en annan synvinkel. 
Mycket talar namligen for att det for de en
skilda klubbarna kan underlatta att erhdlla 
kommunalt aktivitetsbidrag. En kampe som 
genom beundransvard envetenhet bidragit 
till det positiva beslutet i riksdagen ar 
SM7JP/Eric. Han ar vard Vcir uppskattning i 
detta avseendet. Under Sret har Eric haft ett 
speciellt uppdrag att losa enligt mina direk- 
tiv. Uppdraget har inneburit att for SSA:s 
rakning knyta upp kontakter p3 riksdags- och 
regeringsnivS. Jag tycker att vi har lyckats 
val i detta arbete och Stskilliga besok har 
genomforts sSval i det gamla (nya) som i det 
nya (gamla) riksdagshuset.

Det sista styrelsemotet 1983 ar det vik
tigaste hittills under min tid som ordforande. 
Bortsett frSn att dagordningen ar alldeles for 
omfattande tas ett antal viktiga framtids- 
frSgor upp. Jag hoppas mycket p3 vad som 
kan komma ut av det motet.

Under 1984 genomfors NRAU-mote i 
SSA:s regi. Senare under vSren foljer sedan 
IARU Region 1-konferensen. Allt detta sam- 
mantaget tror jag baddar for att de for- 
troendevalda inom SSA kommer att ha en 
hel del att gora. Glom dock inte bort att vi ar 
till for Dig som ar medlem. Trots detta mSste 
Du gora nSgot sjalv om Du vill pSverka ut- 
vecklingen. Gor det genom att kontakta oss i 
styrelsen. Vi behover det.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tack
samhet till kansliet, styrelsemedlemmar och 
funktionarer for ett ovarderligt arbete for 
SSA.

God fortsattning p3 det nya 3ret tilldnskas 
alia av

SMOHDP/Bosse
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Seriosa tidskrifter brukar infor det nya Sret 
komma med en programforklaring. Hur man 
avser att fornya sig och forhoppningarna 
man staller pS ett nytt verksamhetsSr.

Det ar inte sS latt att skriva en sSdan 
programforklaring i slutet av november, in- 
nan annu alia julens goda tankar pSverkat 
sinnesstamningen.

Jag vill darfor inte gora nSgra utfastelser. 
Tidningens innehSII ar ju helt beroende pS 
vad medarbetarna staller upp med.

Den danska tidningen "OZ" har haft en del 
problem som utmynnat i hatska diskussioner 
i tidningen. En liten klick har ansett att redak- 
toren anvant OZ som organ for sina egna 
Ssikter. EDR:s styrelse har emellertid stott 
redaktoren.

1984 kommer OZ att forandra utseende. 
Bl. a. kommer det att pS omslaget finnas en 
fargbild. QTC har mojlighet att emellanSt for- 
gylla upp omslaget med en fargbild. Men till 
det kravs att det finns bra fargbilder, heist in
te av "instamatictyp". En fargbild pS omsla
get kostar varje medlem ca 25 ore.

I Norge har det i Amatorradio forekommit 
en diskussion om AR:s utgivning. Man har 
misstankt att vissa landsandar favoriserats 
och fSr tillgSng till tidningen — och ham- 
annonsernas utbud — tidigare an vissa de- 
lar av landet. Diskussionen urartade sS smS- 
ningom i stallet for att hSIla sig till amnet.

PS ett annat stalle i detta nummer finns 
resultatet av en enkat som gjorts i SM6. Jag 
skulle tro att svaren overensstammer ungefar 
med dem man man kunnat vanta sig frSn dv- 
riga delar av landet. God fortsattning pS 
1984.

Tikkanen DN 1/12 1983
"ratt tolkad menar Finlands president vad 

han sager."
Detta galler aven redaktorerna for amatdr- 

tidskrifterna i Norge, Danmark och Sverige.

Varldskommunikationsaret (WCY)
var till anda i och med 
Srsslutet. SSA kommer 
att fullfolja sina ambi- 
tioner att forsoka hjalpa 
radiointresserade u- 
lander att fS del av ama- 
torradioverksamheten 
som bevisligen ar ett 
medel for internationellt 
samforstSnd. Se QTC 
11/83 sid. 382.

FN:s medlemslander har uppmanats att 
tillsatta nationella kommittSer for att sprida 
information om Sret och ta initiativ till natio
nella aktiviteter. En svensk nationalkommittS 
har bildats under ledning av kommunika- 
tionsdepartementet. Televerket represen- 
teras av Arne RSberg och Rolf Orrsten pS 
ekonomiavdelningens utrikessektion".

Det forefaller som om den person vid tele- 
verkets frekvenssektion som handlags SSAs 
onskemSI om speciella WCY-signaler inte 
kant till televerkets installning i WCY-frSgan. 

Inte heller kan handlaggaren ha kant till 
det brev som generalsekreterare i Inter- 
nationella Teleunionen (ITU) Richard E. But
ler tillstallt amatdrfdreningama over hela 
varlden.

Genom att proklamera det Internationella 
KommunikationsSret, WCY, avsSg Forenta 
Nationernas Generalforsamling attuppmuntra 
en djupgSende inventering och analys av na- 
tionell kommunikationspolitik och dess ut- 
veckling samt utokad och forbattrad infra- 
struktur inom telekommunikationsomrSdet.

Nairobikonferensen beslot ocksS att under 
det Internationella KommunikationsSret in- 
ratta en oberoende "Internationell Kom- 
mission for Varldsomfattande Tele- 
kommunikationsutveckling". Den skulle be
sts av representanter ur de hogsta beslutan- 
de myndigheterna och ha till uppgift att utro- 
na och rekommendera en mangd metoder, 
bSde beprovade och obeprovade ''for att sti- 
mulera telekommunikationsutvecklingen i ut- 
vecklingslanderna". Detta skall leda till okad 
sjalvtillit hos utvecklingslanderna samt min- 
ska gapet mellan dessa och industrilanderna.

De narmate Sren kommer att bli Sr av 
innovation och dialog mellan alia intressenter 
av telekommunikation over hela varlden, 
inklusive sandaramatorema — en menings- 
fylld och realistisk dialog som bor tacka alias 
behov. Jag ar overtygad om att nar 1983 bor- 
jar, kommer sandaramatorema varlden over 
att aktivt medverka till att WCY 1983 blir ett 
lyckosamt Sr, att infrastrukturen for telekom
munikation kommer att utvecklas bl a genom 
deltagande i projekt och aktiviteter som 
anordnas av de egna nationella amatorradio- 
foreningarna, WCY-kommitt6erna, genom 
IARU och det Internationella Kommunika- 
tionsSrets sekretariat vid ITU Hogkvarteret.

Richard E. Butler 
Secretery-General of the ITU 

(utdrag av SM0COP)

inte tilldela nSgra specialsignaler med anled- 
ning av WCY". (I PS:et i QTC 11 /83 sid. 402 
hade tyvarr en mening fallit bort: Det skulle 
stS: "Det har erfarits att det var radioklubben 
vid Televerkets Centralforvaltning som nob
bats av Televerkets Centralforvaltning").

Irritationen bland radioklubbarna ar for 
narvarande mycket stor betraffande telever
kets handlaggning av vissa frSgor. Det kan 
namnas att klubbarnas irritation inte gSr ut 
over SSA. Klubbarna ar inte "central- 
anslutna", men som regel ar de medlemmar i 
foreningen.

En klubb ville nyligen ha en specialsignal bl 
a med anledning av att hemstaden fyllde 700 
Sr. Klubben ville i arbetsloshetens Sverige 
forsoka gora litet PR for staden. Kommunen 
hade ocksS visat sig villig att stalla upp med t 
ex QSL.

Televerkets svar blev:
"Tilldelning av special
signal endast kan kom
ma i frSga i samband 
med exempelvis cele- 
brerande av sSdana jubi-
ISer, storre hogtidlig- 
heter eller liknande till
fallen som har direkt an- 
knytning till amator- 
radioverksamheten".

VarldskommunikationsSret 1983 ansSgs 
alltsS inte ha anknytning till amatorradioverk- 
samheten!

Televerket fortsatter: "Betraffande det i er 
skrivelse omnamnda fallet med Falu Radio- 
klubb kan vi meddela att motivet for tilldel
ning av speciell anropssignal (SK4SKI) i det 
fallet var klubbens 50-Srsjubileum. Er bega- 
ran avsISs harmed".

Man frSgar sig emellertid: Vad hade "SKI- 
VM 1974" med amatorradio och Falu Radio- 
klubbs 50-Srsjubileum att gora eftersom man 
tilldelades en sS exklusiv signal som SK4SKI?

De narmaste Sren har vi en del intressanta 
jubilSer att se fram emot. Klubbarnas innova- 
torer forsoker finna lampliga ingSngsvinklar 
for att fira evenemangen. Det minsta man 
kan begara ar att televerkets tillstSndskontor 
skriftligen meddelar sig med SSA om vilka 
regler man numera tillampar. MSnga modo- 
samma timmar for klubbarna kan undvikas 
darmed. I dag verkar det som att tillstSnds- 
reglerna kommer till allt efter handlaggarens 
tillfalliga sinnesstamning och godtycke. S3 
fSr det absolut inte vara.

Om det ar nSgon som ar okunnig om vad 
"infrastruktur" betyder sS sager ordboken: 
"Infrastruktur, underliggande system som i 
nSgon mening utgor basen for en verksam- 
het". Klartoch tydligt — eller hur.

TELEVERKET

* * *

Televerket har tydligen
haft liknande ambitioner
St det hSIlet. I tidningen 
"Moderna kontor" skri- 
ver Gunilla Choueiri vid 
televerkets utrikessek
tion:

"FN har utlyst 1983 som varldskommu- 
nikationsSr (World Communications Year).

Syftet med Sret ar att stimulera utveck- 
lingen av infrastrukturen for kommunika- 
tioner av alia slag (dock ej transporter). Inter
nationella Teleunionnen har utsetts att leda 
organisationen for Sret och i samrSd med an- 
dra FN-organ koordinera program och ak
tiviteter pS global och regional nivS. En rad 
pilotprojekt planeras, framst i u-landerna.

WCY-Sret ar emellertid till anda och det 
kan synas onddigt att "grava i den sno som 
foil i fjol". Men en del medlemmar ar inte till- 
freds med notisen i QTC 11/83, dar det stSr 
att SSA "inte kommer att utnyttja den av 
frekvenskontoret medsanda besvarshanvis- 
ningen." Man anser att besvar bort foras, om 
nodvandigt anda upp till departementet. 
Detta for att fS klarlagt om handlaggaren av 
arendet haft tillrackliga kunskaper och 
behandlat detta darefter. Man forvSnar sig 
ocksS over att en statlig myndighet kan fS 
presentera ett sSdant "god dag yxskaft- 
svar"?

"Med referens till Er skrivelse i rubricerade 
arende fSr vi harmed meddela att vi vid tidi
gare forfrSgan i samma arende beslutat att

QTC:s innehSII
Vid senaste styrelsemotet framfordes ons- 

kan om att innehSllet i QTC mer skall anpas- 
sas for nyborjarnas behov. For att tillgodose 
detta onskar jag tips pS speciellt tekniska ar- 
tiklar som kan locka de yngre att ta till lod- 
kolven. PS sidorna 8 och 9 i detta nummer 
finns ett par artiklar som torde vara val 
anvandbara for andamSlet fast nSgon mSI- 
grupp ej ar angiven. Under Sren har det fore- 
kommit antennartiklar som bort intressera 
aven nyborjare. En del amatortidskrifter har 
sarskilda "novissidor" vilket ar tankbart aven 
i QTC fast QTC inte avses vara en "larobok 
for nyborjare”. Ge mej alltsS tips pS lampligt 
innehSII.

Men gor det snart!
SM3WB
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Folkrepubliken Kampuchea gransar till 
Thailand, Laos och Vietnam samt till Siam- 
viken norr om Sydkinesiska havet. Invlnar- 
antalet ar enligt FN strax under 10 miljoner 
medan mlnga experter beraknat antalet till 
cirka 5 miljoner pga omfattande flykt samt 
krigsoffer under 70-talets mitt. Kambodja var 
fram till 1970 ett gammalt anrikt kungarike 
och darefter .republik till 1975 dl kambod- 
janska kommunister — Khmer Rouge — 
stortade ledarna for republiken. I januari 1979 
stortades Khmer Rouge av oppositionella 
kommunisttrupper frln angransande Viet
nam som overtog kontrollen over landet.

I februari 1983 ;raffade jag Yoshi JA1UT 
som hdll pl med samma sak som jag, dvs att 
undersoka vilken vag man kunde gl for att 
Iterinfora amatorradio i Kampuchea. Jag 
traffade Yoshi pl AAIR, Association of Aid 
for Indochina Refugees i Meguro, Tokyo. Vi 
kande varandra frln tidigare amatorradio- 
aktiviteter bl a dl vi blda ingick i en grupp 
som korde alia band frln 80 till 6 m frln 
8Q7BI Iret 1981.

Genom AAIR kom vi i kontakt med 
KPNLF, Khmer People's National Liberation 
Front, som tillhor koalitionsregeringen, och 
vars president ar Mr. Son Sann. De byar vi 
planerade aktivitet frln tillhor KPNLF och 
gransar till Thailand. Under maj mlnad be- 
sokte Yoshi J A1UT och Ang J A1HQG omrl- 
det och trafade Mr. Son Sann som sederme- 
ra i juni besokte Japan dar vi hade tillfaile att 
diskutera vlra planer narmare med honom.

I mitten av juli hade tio japanska amatdrer 
ansokt om granspass hos Thai Border Cont
rol. En mangd donerad utrustning hade skic- 
kats i forvag men andl Iterstod alltfor myc- 
ket tungt bagage for de forsta fem som den 7 
augusti startade sin resa till Kampuchea. Den 
forsta gruppen bestod av Yoshi JK1KHT och 
mig, Mike JH1KRC. Min huvudsakliga upp- 

gift skulle vara att undervisa och lara upp nya 
amatdrer.

Endast 24 timmar efter vlr avfard frln Na
rita flygplats i Japan hade vi via Bangkok och 
genom djungeln i karavan nltt vlrt mil byn 
Ampil, Kampuchea, med licensen XU1SS i 
vlr hand. Bland dem som motte oss var Mr 
Chak Bory som nu ar ordforande i Khmer 
Amateur Radio Association. Han talade om 
att ett par transceivrar hade nltt byn, vilket 
var en lattnad for oss. Det hade varit prak- 
tiskt omojligt for oss att kunna ta sandare ge
nom den Thailandska tullen. Vi kunde se oss 
om i byn men mlste Itervanda till Thailand 
fore morkrets inbrott klockan 1700 dl gran- 
sen stangdes for natten. Klockan Itta pl 
morgonen kunde vi Itervanda men mlste va
ra ute igen 1700 vilket blev vlr dagliga rutin. 
Vlr sandarutrustning bevakades av soldater 
si att ingen aktivitet kunde ske under natten.

Vlrt nattkvarter var ett hotell i Aranyaprat- 
het, ca 230 km oster om Bangkok, endast 
nigra km frln gransen till Kampuchea. 
Hotellrummet kostade 150 Ghats (50 kronor) 
per natt. Restaurangen i stan serverade ut- 
sokt mat till en femtedel av priset i Tokyo. 
Om du besoker Aran, rekommenderar jag 
restaurangen Moe-Chin. Dar kan du fl Thai 
soppa och kalvtunge-stuvning med stekt ris, 
rostat brod och bittert Singha dl till ett alsk- 
vart leende frln den Ijuvliga thailandska ser- 
vitrisen. Middagen kostar bara 40 Bhats (13 
kronor).

Resan mellan Aranyaprathet och Ampil tar 
drygt en timme. Vagen ar till en borjan bra 
och nastan helt rak. Den enda stoppsignalen 
kan vara en hop kor som korsar vagen. Nar vi 
passerat forsta granskontrollen hamnar vi pl 
en lerig och ringlande smal vag. Landskapet 
ar nastan helt platt och vid regn ligger stora 
delar under vatten. Tio kilometer senare nlr 
vi sista granskontrollen och en kulsprute- 
pistol riktas mot oss. Vi visar vlra granspass 
till soldaten, en kanske tjugo Ir gammal yng- 
ling som skriver nlgot i en liten antecknings- 
bok, glr till en telefon, Iterkommer och sa- 
ger "Kophun kap" vilket betyder goddag. Vi 
sager detsamma och fortsatter lattade. Vi fir 
kora over ett tvl meter djupt och fyra meter 
brett dike som skall tjana som hinder mot 
stridsvagnar.

Vai i byn fir vi hjalp med att satta upp ut- 
rustningen, en TA-33jr beam med rotor och 
riggen FT-77 med FL2100B slutsteg. Shac- 
ket ligger mitt i hogkvarteret och inte i flyk-

tingbyn. Mr Bory bjuder oss till lunch. Han ar 
en hog officer i KPNLF.

DI var si dags att borja undervisningen 
med Itta elever for signalerna XU1SS och 
XU1KC. Vi hann inte med mer an en timmes 
undervisning eftersom det var dags att Iter
vanda till Thailand fore morkrets inbrott.

Nasta dag, den 10 augusti, kunde vi for 
forsta glngen vadra signalerna i luften. Kloc
kan 1255 lokal tid, 0555 startade Yoshi ett CQ 
frln XU1SS pl 21.295 SSB. Efter att ha gjort 
flera anrop sade nlgon pl frekvensen "The 
frequency is in use", men 0558 UTC fick vi 
kontakt med JA6GRX. I undervisningssyfte 
vaxlade vi namn och QTH for att lara ut en 
fullstandig procedur. Strax var en pile-up 
iglng. Aven andra QSOet var med Japan, 
JA1 ELY medan VK1WB blev det tredje. Det- 
ta var forsta amatdrsignalerna frln Kampu
chea sedan 1975.

"This is Egg-sh-ray-Unifoom-One-Shar- 
raa-Sharraa. . ." XU operatdrernas uttal ar 
ganska olikt vlrt, en blandning av deras 
modersmll och den franska de fltt lara sig i 
skolan for mlnga Ir sedan. Bland alia JA- 
signaler slank det aven in nlgon UA och KH6 
varpl vlra vanner frlgade varfor dessa sig
naler inte borjade pl J! Forsta dagen korde vi 
94 kontakter och stangde klockan 1633 lokal 
tid. Medan mina japanska kollegor fortsatte 
att beta av pile-upen andra dagen fortsatte 
jag att undervisa XU eleverna i procedur, 
identifiering, QSL, RST, loggskrivning, vlg- 
utbredning, split-frekvens metoden o dyl. 
Jag undervisade aven i handhavandet av 
sandare, mottagare, larde ut viss teknik, 
betydelsen av SWR etc. Jag var tvungen att 
ta allt frln grunden. Successivt fick XU- 
operatdrerna sjalva hllla i radiokdrandet men 
vi tog ibland mikrofonen eller nyckeln dl 
trycket frln Europa eller USA blev for stort.

De forsta Itta europeerna var alia LZ. Se
dan korde vi SM5CRV, SM5LPC, SM5AQD 
och UA, UA och UA. Vi korde femtio euro-

Gransdiket mellan Thailand och Kampuchea. DX-peditionen. Mannen i mork jacks ar Mr Son Sann, 
president i KPNLF.

Amatorradio ater i Kampuchea
Av JHIKRCMike

A
.A

‘ Kampuchea”" 
REACTIVATION OF RADIO AMATRuR

SMSCRVZ

ItaifW by 1 • i i
Mita. JHtKRC „ cx,„
■a«*Ur a 3a !

O-k

SM5RQ har vid nigra besok i Japan 
traffat JH1KRC och vid senaste tillfallet 
overlamnade Mike nedanstlende artikel 
till -RQ med ratt att den skulle fl publice- 
ras i SM. Mike hade lamnat motsvarande 
material till Australien, USA och Tysk- 
land. SM0COP har gjort en bearbetad 
oversattning. Las aven notisen i DX- 
spalten i QTC 12/83. Red.
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Operatdrema Vantha, So och Thol Typtokt "Cambodian House ". SAval rika som fattiga bor i denna 
typavhus.

' Mike i mitten har skrivit en larobok for XU-amatdrer. Setsu 
JL1UXH var den yngste operatoren. Till hoger Thol som ar ingenjor 
vid rundradion.

De sex kvinnliga etevema i kursen.

peer pS 45 minuter och operator var Mitty 
JE1OMO.

Den 13 augusti Stervande Ang och jag 
hem och den 16 augusti anlande den andra 
gruppen som inneholl bl. a. Yuh JF1GKF och 
Setsu JL1UXH.

General Dien Del, KPNLFs vice president, 
bjod ofta in oss till lunch. VSrt shack ISg all
deles intill hans bostad. Han serverade ut- 
sokt Cammember ost och franskt rodvin, 
egentligen otankbara delikatesser i dessa 
trakter, sSdant som han fSr av speciella fran- 
ska gaster som ofta besoker honom. Han till- 
lat mig att aven undervisa sex YL operatdrer 
som den 19 augusti for forsta gSngen blygt 
sade "goodbye and 88" over radion.

DS jag Ster lamnade Ampil den 20 augusti 
hade vi avverkat 7.000 QSO varav 800 med 
USA och 800 med Europa.

I slutet av auvusti forsokte gruppen sig pS 
7 MHz med specialtillstSnd. Det fanns nam- 
ligen risk for storningar pS den kommersiella 
trafiken pS de lagre frekvenserna. Med en 
enkel dipol kordes 11 QSO pci 40 m medan 
totala antalet QSO nu var uppe i 10.000.

XU operatdrema ar nu 13 OMs och 7 YLs 
som ocksS skall lara upp nya amatorer. BSde 
XU1SS och XU1KC ar nu mycket aktiva, 
framst pS 21.295 och 14.195 SSB och 030 
CW pS varje band. De kor bSde CW och SSB 
aven pS 7 MHz. Deras schema ser f.n. ut sS 
har:

Vardagar:
02—04 UTC Lektion i engelska 
07 - 09 UTC CW-traning
09-14 UTC QSO-aktivitet

Sondagar:
02-05 UTC och 07-14 UTC QSO 

aktivitet.

For fortsatt aktivitet behover de framst 
bocker om amatorradio, elektronik (grund- 
laggande teori), antenner, diplom, tester, DX 
etc. Donationer kan skickas till: Khmer Ama
teur Radio Association, Ampil, c/o 
K.P.N.L.F., P.O. Box 22 — 25, Ramintra, 
Bangkok 10220 Thailand.

Vital Link With Grenada
hette rubriken pS en artikel i "The Mont

clair Times" 3 november 1983. Montclair ar 
en ort utanfor New York i staten New Jer
sey. SM7AWQ har hittat artikeln som over- 
satts av SM4GL. I samband med den militara 
aktionen mot Grenada i oktober i Sr brots 
givetvis alia telefon- och telex-kontakter med 
omvarlden. Trots det kunde mSnga, tack va- 
re amatorradio, folja vad som hande darnere. 
En amerikansk medicine studerande i St Ge
orge hade med sin station daglig kontakt 
med en amator i trakten av New York och 
kunde rapportera minut for minut frSn sin 
bostad. I samband med krigstillstSnd brukar 
ju alia radioverksamhet for civilpersoner for- 
bjudas men i det har fallet kom aktionen sS 
plotsligt att man troligen aidrig hann utfarda 
nSgot forbud. Amerikanska utrikesdeparte- 
mentet hade inga speciella synpunkter pS 
trafiken och ddrfor kwwte den pSgS opfltalat.

Ur "Westlink Report"
I samband med den militara aktionen mot 

Grenada i oktober brots givetvis alia normala 
teleforbindelser. Amatorvarlden kunde dock 
folja vad som hande genom att lyssna till vad 
som rapporterades av Mark Baretella, 
KA2ORK/J37, och Don Atkinson, J37AH. 
Mark ar medicine studerande vid universi- 
tetet i St George och kunde frSn sin lagenhet 
rapportera direkt via radio minut for minut 
under en del anfall mot staden. Hans motsta- 
tioner fanns framfor allt i USA och Kanada 
och de rapporterade vad man uppfattat till 
utrikesdepartementet i Washington.

Senator Barry Goldwater, K7UGA, tog 
upp saken i senaten den 2 november och be- 
romde dem, tillsammans med 18 andra ama
torer i USA (motstationer) for deras insats i 
den kritiska situation som dS rSdde. Han an- 
sSg dem vara en nationell resurs som man 
bor uppskatta och vara stolt over.

Spelar du schack?
CARI — Chess Er Amateur Radio Internati

onal ar en informell organisation av radio- 
amatdrer som ar intresserade av att spela 
schack over radio.

CARI hjalper dig att hitta medspelare och 
arrangerar aven turneringar. Dessutom ut- 
ges ett Newsletter for medlemmarna. 
Medlemsavgiften ar 14 dollar per Sr. Intres
serade kan skriva till: CARI, P.O. Box 682, 
COLOGNE, N.J. 08213, USA.

OH-adresslista
Oktobernumret av finska tidningen Radio- 

amatoori, som utges av SRAL, inneholl en 
40 sidor stor bilaga med aktuell lista over 
licensierade sandareamatorer i Finland. 
Dessutom ingSr klubbstationer, lyssnar- 
amatorer i SRAL, repeater och fyrlista for 
VHF/UHF samt funktionarer i SRAL.
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LF-detektering
Hort och hant angdende LF-bedrageriet

Curt Pettersson, SM5CXN 
Thorildsg. 15
754 21 UPPSALA

P O Backman pS Luxor infor hundratalet 
Shorare pS en matmassa: Agare av musik- 
anlaggningar som vander sig till Konsument- 
verket angSende LF-detektering ar dumma i 
huvudet. Sandareamatdrer som vander sig 
till Konsumentverket, Allmanna reklama- 
tionsnamnden m m ar dumma i huvudet.

Avdelningsdirektor James Bourn, 
Konsumentverket: Skulle Televerket inte 
kunna typgodkanna alia amatorradiosandare 
pS samma satt som man gor med privat- 
radioapparater. DS skulle kanske problemet 
med LF-detektering minska.

Jack Noel, Statens industriverk och 
Heldur Kingsepp, Semko: En sandar- 
amator har sS stora tekniska kunskaper att 
han kan Stgarda LF-detektering utan att S- 
markningen aventyras. Hur stora ingrepp 
som heist fSr goras. Om sS skulle behovas 
kan vi andra vSr forfattning.

P O Backman pS Luxor igen: Televerket 
har ju kunnigt folk och en rikstackande orga
nisation, Luxor kan tillverka "filter" som tele
verket kan kopa och avstdra i hela landet.

Sveriges Radioleverantdrer (SRL): 
Naturligtvis mSste aven Stgarder mot radio
sandare vidtagas for att komma tillratta med 
problemet LF-detektering.

Ake Ottoson, ordforande i Sveriges 
Radiomastarforbund (SRF) pS en mat
massa: Vi ar valdigt fS deltagare har vid mitt 
foredrag, men det beror pS att vi inte kunde 
anvanda massans hogtalaranlaggning for att 
pSIysa mitt foredrag. SSA:s amatorradio- 
station storde ut anlaggningen.

Einar Braune, avdelningsdirektor pS 
Svenska Philips: Jag har inte tid att disku- 
tera LF-detektering nu. Min fru vantar.

Curt Eiworth, Expressen: Vi avser att 
undersoka missforhSllandena.

Tre stycken uppsalabor: Vi hor utlandska 
radiosandare i vSra LF-forstarkare.

Herr Marmvik, Luxor: Anmal problemet 
till televerket, som utreder orsaken och fore- 
slSr lamplig Stgard.

Televerket: Vi reser inte i arenden gal- 
lande LF-detektering. DS skulle vi inte fS go- 
ra annat.

Telefonabonnent i Uppsala: De nya 
knapptlefonerna mottar radiosignaler frSn 
radiosandare. De fungerar som kristallmot- 
tagare gjorde pS farfars tid.

Norman Gleiss, Televerkets central- 
laboratorium: Avstorningen har lyckats bra i 
vSr nya telefon Diavox.

Telereparator, Televerket: Televerket 
har tagit fram en losning for att avstdra alia 
Diavoxer som ar storda, men det hjalper inte 
heller. Televerket har i vissa fall mSst byta till- 
baka Diavoxen mot en Dialog.

Tidningen Radio och Television: LF- 
detektering hor numer dessbattre till sallsynt- 
heterna.

Christina Moller hos Konsument 
ombudsmannen: Vi bekraftar er anmalan, 
men KO ar inte behorig att prova den frSga ni 
tagit upp.

Alf Agder i tidningen Teknik for Alla: 
Stomingar i hifi-anlaggningar kan bero pS 
radiosandare.

Krister Palmkvist hos Konsument
verket, Konsumentombudsmannen och All
manna reklamationsnamnden: Vi bekraftar 
era anmalningar.

Serviceredaktor Lars Magnus Jansson, 
veckopressen: Jag hoppas att vi kan fS fram 
ett reportage om det har.

Lennart Helsing, ljudtekniker. Insandare 
i Arbetarbladet: Till sist vill jag ge Televerket 
en liten kanga dS jag markt att verket trSkigt 
nog intresserar sig mycket lite for vad en spe- 
ciell storning beror pS och var den kommer 
ifrSn. Det ar alltid lattast att skylla pS det 
mest pStagliga, i det har sammanhanget den 
for det mesta felfria och tillrackligt avstorda 
forstarkaren.

Lars G Hansson, BASF Svenska AB: Det 
ar dock sS att alia musikanlaggningar skall gS 
att anvanda, dS det Sligger den som har san- 
daren att se till att hans signaler enbart gSr ut 
i antennen.

Avdelningsdirektor James Bourn, 
Konsumentverket: Som inledningsvis an- 
forts ligger uppenbarligen orsaken till en stor 
del av dessa stomingar hos radiosandar- 
amatdrer. Det kan darfor finnas anledning att 
narmare syna dessas verksamhet och de for- 
fattningar som regierar denna. Genom en 
skarpare kontroll av sandaramatdrerna, de- 
ras kompetens, utrustning och aktiviteter 
torde helt sakert vissa missforhSllanden kom
ma i dagen, vars avhjalpande skulle vara till 
gagn for de kringboende.

Sven Granberg, QTC:s huvudredaktor: 
Jag ville skriva i QTC under "Konsument
verket — vSr nya fiende". Rubriken kom aid
rig i tidningen. Ansvarige utgivaren i QTC Ei
nar Braune, stoppade den. Han ar direktor 
pS Svenska Philips.

P O Backman pS Luxor: "Vi har nu till- 
verkat en musikanlaggning som tSI HF (1 
kW). Besok vSr monter har pS massan och 
se och hor". Vid montern fanns en TS-520 
och antennkoaxen forsvann i ett hSI i vag- 
gen. Vid forfrSgan om var den hoga effek- 
ten uppstod blev vi upplysta om att det bak- 
om vaggen fanns en antenn som skapade 1 
kW. Eftersom jag var lite tveksam bad jag en 
innehavare av en 144 MHz handapparat (FM 
och 1,5 W) att avlagsna sig en bit ifrSn stere- 
on och trycka in sandningsknappen. Stereon 
lat som en storre motorbSt. Luxor rusade 
fram och frSgade: "Vilken frekvens gSr den 
dar apparaten pS? Jaha, dS ar det dar felet 
ligger."

Vart tog SSA:s frSgeformular angSende 
stomingsproblem som sandes till alia Sveri
ges sandaramatdrer vagen? Det verkar som 
att inga svar inkom. Tystnaden har varit to
tal. Ingenting har publicerats i QTC. Jag vet 
att omkring 3000 svar inkom. Kunde nSgon 
av dessa 3000 anvanda sin radiosandare trots 
LF-bedrageriet?

Varfor har SSA ingen storningsfunktionar 
langre?

SM5CXN

* * *

RFI
For ett par Sr sedan kunde man lasa i tid- 

ningarna att i Cadillac bilarna fanns en cruise 
control (automatisk hastighetsreglering) som 
var kanslig for HF frSn radiosandare och ut- 
gjorde en trafikfara. Det ar inte bare inom hem- 
elektroniken som dagens moderna 
elektronikkonstruktorer mSnga gSnger for- 
summar att beakta de faror och bekymmer 
som bristen pS HF-immunitet Ssamkar. 

SM0COP Rune
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Att kora DX pa VHF
NSgon frSgade vid ett DX-forum i sam- 

band med SSA:s Srsmote i Goteborg for ett 
par Sr sedan, vad skall man gora, nar man 
har kort alia lander pS kortvSg?

Svaret kom frSn ett flertal av deltagarna: 
Dei kor man DX pS VHF i stallet, sS slipper 
man hackspettar, listkorande och avsiktligt 
qrm.

Forfattarna av dessa rader har provat pS 
VHF ett par Sr nu med stor behSllning och 
kanske kan vi locka over fler gamla DX-are 
frSn kortvSgen till VHF eller UHF. Vem vet?

Vi levde val mer eller mindre kvar i vSr 60- 
tals uppfattning. dS vi forst provade pS VHF, 
att det var ett mer eller mindre dott band, dar 
man for det mesta fick ta telefonen till hjalp 
for att ordna ett QSO, bortsett frSn testerna 
dar man for det mesta korde samma statio
ner varje gSng.

Trots dessa minnen, beslot vi att skaffa ut- 
rustning for att komma igSng pS 2m igen. 
Antennfarmen kompletterades med beam 
med mSnga och korta element och pa:n 
byggdes. Vad vi snart konstaterade, var att 
auroran som man forbannat pS kortvSgen i 
alia Sr, hade helt andra egenskaper pS VHF. 
Det loggades UB5, UA3 osv i oster och G, 
GM och El i vaster, pS CW naturligtvis. Norr
ut gick det upp till SM2 och soderut kunde 
det ibland bara ivag mot HA, OE, HB, F etc. 
Det har med rutor borjade bli intressant. Kar- 
tor inforskaffades frSn SSA. Rutor kordes, 
mSlades och raknades, men QSL:n lyste 
mestadels med sin frSnvaro. Vi borjade fun- 
dera pS om VHF-folket inte QSL:ade. Vi lev
de och lever fortfarande kvar i uppfattningen 
att ett QSO skall vara QSL:at for att raknas. 
Det blev till att sanda ivag lite kort direkt med 
svarsporto och se, dS borjade det droppa in 
QSL, men fortfarande saknades mcinga kort. 
Tydligen sitter VHF-folket valdigt hSrt pS si- 
na kort.

Ganska snart fick vi klart for oss att det har 
med tropo inte heller var sS dumt. QS0:n 
upp emot 1700 km St diverse vaderstreck 
kordes och CW:n lat som den brukade, hes- 
heten frSn auroran hade forsvunnit. En och 
annan gubbe kordes pS SSB ocksS.

Somaren kom och nSgon forde sporadiskt 
E pS tai. Detta skulle vara russinet i kakan. En 
vacker dag, blev danskarna pS TV kanal 4 
skrynkliga i ansiktet och kort darefter braka- 
de det Ids pS 2m. Callen i loggen borjade bli 
exotiska, som t ex EA, IT, UA6, 9H1 osv. 
Det verkade gS fint att kora runt 2500 km 
med enorma signalstyrkor aven med ISg ef- 
fekt och smS antenner, sS nog stamde det 
med russin och kakor alltid.

Meteorscatter (MS), dvs att kora via mete- 
orer, verkade intressant. Minnesbuggar for 
hoghastighetstelegrafi byggdes och band- 
spelare for mottagning skaffades. Artiklar av 
7AED, 6CEN och 7FJE plockades fram ur 
gamla QTC:n och studerades.

Pci VHF-natet pS 14.345 kHz ordnades 
skeds med YU, I, F m.fl. och rasslet kunde 
borja. QS0:n blev det och det visade sig, att 
MS kunde koras i princip nar som heist, bara 
bSda stationerna hade hyggliga grejor. Bast 
gick det om man kunde kora 1000-takt eller 
mera.

Vad som slog oss var stamningen bland 
VHF-folket. Vi horde t. ex. ingen som skallde 
pS folket soder om alperna. Fransmannen vi 
kom i kontakt med, snackade t.o.m. engel- 
ska. Den tekniska kunskapsnivSn visade sig 
vara betydligt hogre an vad man varit van vid 
frSn kortvSgskdrandet. Man hjalpte t.o.m. 
varandra. Vi borjade fundera pS om detta 
kanske var vad man kallar amatdranda i skrif- 
terna.

Drommen vi haft under 25 Sr, att Ska pS 
DX-pedition blev forverkligad i hostas, nar vi 
med riggar och antenner begav oss till mor- 
kaste SmSland, for att aktivera HQ-rutan pS 
MS, till gladje for ett 25-tal MS-kdrare runt 
om i Europa.

Ett stort TACK for god hjalp gSr till Vaxjo- 
ganget, som med 7EKU i spetsen dukade 
bordet med mast och el.

Sodra Sveriges mest eftertraktade ruta 
tycks vara FS och vi gor garna en tripp dit till 
vSren eller sommaren om nSgon klubb skulle 
vara intresserad av en demonstration av MS- 
korande. Hor garna av er!

Nasta steg i utvecklingen blir mSnstuds

SM6EOC, MS-opr frSn SK7HW (HQ) hosten 1983.

>

van!

(EME). Det verkade otroligt intressant, speci- 
ellt nar man hor att det lar finnas sS rara artor 
som FK8 och FH8 mm. igSng. Byggande av 
antenn modell storre pSgSr och allt beraknas 
vara korklart till vSren 84. Kontentan av 3 Srs 
intensivt VHF-korande ar att det ar oerhort 
intressant och stimulerande. Massor med 
nya kunskaper har inhamtats och massor 
SterstSr att lara.

Utvecklingen pS VHF har gStt valdigt fort 
de senaste Sren och aktiviteten ar forhSI- 
landevis god mot tidigare. QSL-moralen ar 
daremot ganska ISg och OSA-gangets ini- 
tiativ med sitt VHF-diplom, skall forhopp- 
ningsvis vara en stimulans till folk att QSL:a. 
Varfor inte infora en kolumn i VHF-spaltens 
topplista over verifierade rutor, jamsides med 
korda? Kanske kunde vi i SM genom att 
QSL:a battre pSverka andra att gora det- 
samma.

Skall inte vi som kor VHF forsoka hjalpa 
spaltredaktoren genom att sanda in lite info 
om vad vi sysslar med och kor, sS att han 
slipper fylla upp spalten med det nya lokator- 
systemet som gStt i repris de senaste Sren.

Forfattarna till dessa rader, utger sedan 
sommaren 83 ett mSnatligt nyhetsbrev med 
info om expeditioner och aktiviteter frSn rara 
rutor, kallat "The 2m News Sheet". Informa- 
tionen fSs frSn ett flertal aktiva VHF- 
amatdrer i Europa, vilken vi sammanstaller 
och sander ut till intresserade. Prenumeran- 
ter kan de bli som sander frankerade kuvert 
(C5) med egen adress pS, till SM6EOC. For 
att stanna som prenumerant mSste man bi- 
draga med info minst en gSng per Sr. 
Nyhetsbrevet ar kostnadsfritt och det finns 
utrymme for nSgra ytterligare prenumeranter 
frSnSM.

Val mott pS 2m, gamla och nya DX-are.
SM6AFH SM6EOC

Transistorn 25 dr
I QTC nr 11 forsokte SM7AYB forkorta 

transistorn med tio Sr. Goran har lamnat fol- 
jande, var for sig godtagbara skal.

1. Min kulram hade gStt i baklSs.
2. Jag hade roda hund den dag det var 

matematikundervisning i skolan.
3. Jag tyckte 25 Sr lat rundare och trevliga- 

re an 35 Sr.
Han har lovat skarpa sig till dess han Sr 

1998 skriver om transistorn igen. Red.
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Hur man kurerar
RFI i elpannan

Sommaren 1982 pensionerades radhus- 
omrSdets varmecentral dels p g a allman 
skroplighet och dels for att inemot halva 
branslekostnaderna gick St att betala sno- 
smaltningen langs hetvattenkulvertarna i ga- 
tan. Husagaren erbjods i stallet installera 
egen elpanna. Sjalv valde jag CTC Electronic 
darfor att den hade en "unik elektronisk 
reglerutrustnig fardigkopplad fr3n fabrik". 
Och nog var den unik alltid! XYL holl p3 att 
f3 dSndimpen nar hon en eftermiddag strok 
en blus i tvattstugan/pannrummet medan 
jag holl pa med ett CW-QSO. For plotsligt 
borjade de kraftiga elkontaktorerna, som fdr- 
delar strommen till de effktslukande varme- 
spiralerna i pannan, att spela i takt med 
morsesignalerna med ett fruktansvart klapp- 
rande oljud.

Vad hade hant? Ett narmare studium av el- 
pannans innanddme avslojade att den in- 
byggda elektroniska reglerutrustningen p3 
kretskortet med IC och trissor paverkades av 
RF genom narhet av kretskortet. Men inte 
nog med det — ledningen till den 
temperaturkansliga vaderleksgivaren utom- 
hus fungerade likt en mottagarantenn och 
vidarebefordrade RF raka vagen till krets
kortet. Det visade sig att det tog c:a 10 sek 
for RF att trigga igfing elkontaktorena som, 
nar de val kommit igSng, fortsatte att klappra 
i morsetakt allteftersom TX nycklades. Att 
minska TX uteffekt hjalpte ej.

8

Karl A Wallmark, SM7VY 
Tallfitevaaen 52
237 00 BJARRED

Grundorsaken till detta elande visade sig 
vara att GP-antennens ena radial I3g omedel- 
bart over elpannan och att tvS radialer I3g i 
stort sett parallels med och p£ 2—4 meters 
avstfind frfln vaderleksgivarens ledning. Det 
elektromagnetiska faltet kring elpannan och 
dess tilledningar var helt enkelt for kraftigt. 
Aterstod sSledes att soka avstdra elpannan. 
Efter en hel del experiment p3 KV-banden 
fick jag till slut hSIl p5 pannan. Inga fdrsok 
gjordes pA VHF och UHF-banden.

De inkommande 3-fas vaxelstromslednig- 
arna avkopplades med 4 st keramiska 
kondensatorer pA 0,01 pF/1000 volt (N, T, 
S, R, pA skissen), vaderleksgivarens ledning 
med 2 st keram. kondensatorer pA 0,01 

pF/63 volt (nr 6 och 10), stromkAnnarna 
med 4 st keram. kondensatorer pA 0,01 

pF/63 volt (nr 2, 3, 4 och 5) samt program- 
valsgivaren med 1 st keram. kondensator pA 
0,01 pF/63 volt (nr 11).

Efter den har avkopplingsmedicinen upp- 
forde elpannan sig anstandigt.

CTC Electronic, Ljungby, underrattades 
for drygt ett Ar sedan skriftligen om mina 
RFI-problem och hur jag Atgardade dem, 
men hittills har ingen skriftlig bekraftelse pA 
mina iakttagelser formarkts frAn derassida!)

SM7VY

12

C||

CTC Electronic kopplingsplintar.
C*]— C7 = 0.01 F/63V keram.
Cq—Cn =0.01 F/1000 V keram.

Artikeln ar hamtad ur tidningen "Electro
nic Engineering" Augusti 1983. Nar jag prov- 
byggde den aktiva antennen hade jag inte de 
transistorer som angavs, utan jag provade 
med vad som fanns i min junkbox. T1 ar rela- 
tivt okritiskt, och man kan nog ta nastan vil- 
ken JFET som heist t. ex. MPF 102. Daremot 
ar T2 lite mer kritisk, och bdr ha en hog for- 
starknings- bandbreddprodukt (runt 1 GHz). 
En lamplig trissa ar 2N5109, som har sAlts 
som surplus for ett par kronor. DA det inte 
finns nAgra filter pA ingAngen hos for- 
starkaren, bdr man inte ha for stor antenn dA 
det blir risk for korsmodulation. En trAd- 
stump pA knappt en meter ar oftast helt till- 
rackligt.

Uppbyggnaden ar okritisk dA det inte ar 
nAgon storre forstarkning, och mitt exemplar 
byggdes med hjalp av s.k. hostackskoppling 
pA en bit kretskortslaminat, som tjanade som 
jordplan.

Cl
JL 0 0

I— 0 0
.... I— 0 0

I— 0 0
F~ 0 0

av A. P. Cheer
Bognor Regis Sussex U.K.

Oversatt och bearbetad av
Lasse Moell, SM5GLC 
Rydsvagen 282
582 50 LINKOPING

De fiesta "general coverage" mottagare 
har en antenningAng pA 50 eller 75 ohm. PA 
de ovre frekvenserna (ca 30 MHz), har en %- 
vAgs dipol en nAgorlunda hanterbar storlek 
pA fem meter, men pA de lagre frekvenserna, 
t ex 200 kHz, blir en resonant antenn omdjligt 
stor.

En aktiv antenn kan hjalpa till att losa de 
missanpassningsproblem man f Ar dA man blir 
tvingad att anvanda en elektriskt sett kort an
tenn med hog reaktiv impedans. Den aktiva 
delen avslutar antennen i en hog impedans 
och f orbattrar darmed effektoverforingen.

UtgAngen hos kretsen har en impedans 
som ger en VSWR pA cirka 2:1 och matchar 
bra en 50 eller 75 ohms mottagare.

Schemat visar en tvA-transistor krets. T1 
ar en JFET i gemensam drain koppling, och 
ar DC kopplad till basen pA T2. Frekvens- 
responsen ar kontrollerad av selektivt av- 
kopplade motstAnd i emitterkretsen, och for- 
starkningen ar 6 dB vid 200 kHz och 8 dB vid 
30 MHz.

Inimpedansen uppmattes vid 100 MHz till 
ungefar 20 KOhm parallellt med 2pF.

Experimentella resultat med en en meters 
antenn som E-faltsprob gav en signal- 
forbattring pA 20 dB vid 30 MHz. pA 200 kHz 
blev en helt olasbar signal forstarkt till 20 dB 
over bruset.

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Gnd

Komponenter
R12.2MOhm
R2 1 MOhm 
R3 1.5 KOhm
R4 100 Ohm
R5 10 Ohm 
R6 110 Ohm
T1 2N3819 (MPF 102)
C1 1 nF
C20.1 uF
C3 .47 uF Ellyt/16v
C4 330nF
C50.1 uF
T22N3866 (2N5109, 2N5179)
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och pek/IAngfingrarna med handerna latt vi- 
lande mot lAret.

For smA teckenmellanrum ar ett vanligt tel 
som troligen beror pA att anvandaren hAller for 
hArt i nyckelbladet.

Utforandet framgAr av skissen dar koppar- 
roret med 22 mm yttre diameter har sAgats sA 
att tvA 5 mm breda och ca 10 mm lAnga "lap
par" erhAllits. Dessa bojes mot varandra till 
ca 1.8 mm mellan spetsama. Roret kapas dar- 
efter till 85 mm langd. Ett 3 mm hAI for 
nyckelledningen (3 mm mikrofonkabel) bor- 
ras vid sidan av centrum i den 32 mm lAnga 
rundstaven. Denna delas mitt itu vid sidan av 
det borrade hAlet. for fastsattning av nyckel
bladet som bestAr av 1 mm hArd massings- 
plAt 135x13 mm slipas insidorna av rund- 
stavshalvorna ner nAgra tiondels mm. Slipa 

sedan rundstaven sA att den presspassar till- 
sammans med nyckelbladet i roret. I rund- 
stavshalvan med hAlet gors en bAgformad 
fordjupning dar den fortennade skarm- 
strumpan frAn nyckelledningen ska placeras 
for kontakt med roret. Mittledaren lodes till 
nyckelbladet. Justera bladet sA det centrerar 
mellan "lapparna". Har kan tillaggas att mitt 
gamla ror med cykelhandtag och bAgfilsblad 
hade silverkontaktskruvar med lAsmuttrar vil- 
ka gav battre justermojligheter. Nar nyckeln 
kanns bra kan roret och bladet isoleras med 
nAgra lager pakettejp. Nyckelledningen ka
pas till onskad langd och forses med lamplig 
kontakt. En rund centimetertjock skum- 
gummiskiva ca 1 cm frAn "lapparna" dampar 
och stoder bladet.

Side-sweeper
Side-sweepern eller kniven ar en typ av 

telegrafnyckel som flitigt har och fortfarande 
anvands av bl a sjoradiotelegrafister. Det 
vanligaste utforandet med ett kniv- eller bAg- 
filsblad fast pA en nyckelplatta kanner nog de 
fiesta av oss igen. Jamfort med en vanlig 
"handpump" kan nycklingshastigheten bli 
betydligt hogre tack vare att nycklingen sker 
At bAda hAllen. Principen for hanteringen ar 
att nasta teckendel sands At motsatt hAll mot 
den senast sanda teckendelen. Bokstaven S 
sands t ex vanster-hoger-vanster eller hoger- 
vanste-hoger.

Den har beskrivna varianten anvandes av 
mig och en del andra flygsignalister/tele- 
grafister under 40-talet. Numera anvander 
jag kniven mest tillsammans med CW- 
transceivern i segelbAten eftersom nyckeln 
dels tar liten plats och dels inte behover nA- 
gon fastanordning.

Vanligen ar nyckelbladet horisontellt och 
nycklingen sker sidledes med tumme och 
pekfinger. Jag hAller heist nyckeln vertikalt 
mot lArets utsida och nycklar med tummen 

CW-manipulator med enkla medel Rolf Karlstrom, SM5LJF
Akerbarsvagen 43
155 00NYKVARN

Basta materialet ar massing som ar lagom 
hArt och latt att arbeta med men gAr givetvis 
med annat material.

Skaffa dig:
Massing fyrkantsstav

spikar 
skruvar

" 3 x 20 "
traskruv 
rundstav

Trabit hArdca
Plexiglas eller tra till paddlar.
Fjadrar eller gummisnodd 2 st.

8 x mm 15 cm lAng.
6x6 " 15 " lAng
1x10 ” 4 st (nitarpA paddlar)
3 x 30 " 2 st med mutter
4 x 40 " 2 st med mutter och bricka
2 st utan mutter
4 x 20 " 1 st (stoppskruv mel. paddelarmar)
3x20 " 2 st (axel for paddelarmar)
100 x 80 x 20 " bottenplatta

Putsa all massing fore tillkapning. SAga till 
alia bitar med bAgfilen och putsa andarna 
med enkelgradig fil.

Tank pA att anvanda nAgot skydd i skruv- 
stycket om du anvander skruvstycket som 
tredje hand. Annars repar den finishen.

Lod samman 6 mm och 8 mm bitarna som

skall bli faste for axlar till paddelarmar. Putsa 
darefter bort overflodigt lodmaterial med 
enkelgradig fil och stAlull eller fingraderad 
smargelduk. Har du lyckats bra med lod- 
ningen skall dessa 4 bitar nu bilda en enhet 
med nara nog osynliga fogar.

Fila plats for paddlarna i paddelarmarna 15

mm in och 3 mm djupt. Det ar en stor fordel 
om du har tillgAng till borrstativ och s.k. 
maskinskruvstycke nar du nu skall borra er- 
forderliga hAI. 1 eller 1,5 mm for fastpunkten 
for paddlarna (massingspiken ar avgorande). 
4 mm for dom genomgAende skruvarna (2 
st).

3 mm for axlar och OBS endast 4 mm 
djupt i nedre 8 mm biten. Borra och ganga 
bitarna for kontakt- och justerskruvar.

Som fastpunkt for fjadrar kan avklippta bi
tar frAn 1 mm spikar anvandas. Borra grunda 
hAI och lod fast spikarna, boj och putsa. Nar 
paddlarna skall nitas fast kan detta lampli- 
gast utforas med hjalp av skruvstycket men 
"ta" det forsiktigt om du anvander plexiglas 
till paddlar. Tillverka garna en extra paddel i 
reserv. Hi!

Putsa och lacka bottenplattan. Mark ut 
och borra alia hAI. Det kan vara bra att loda 
fast nAgot silvermaterial pA kontaktytorna 
men funkar utan.

Klart for montering coh prov-QSO! Lycka 
till!
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Enkel frekvensraknare Gunnar Mejenby, SM0IVR
Smedsbackg. 18,4 tr
115 39 STOCKHOLM

C2t
4*7
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14 15 14 13 12 11 10 •

IC2 4044

12 3 4 > 7 4

I den engelska tidningen RADIO Er ELEC
TRONICS WORLD for ett Sr sedan beskrevs 
en mycket enkel men anvandbar frekvens
raknare med 5 siffror och frekvenser 20 Hz till 
150 MHz. Genom att anvanda en fardig mo- 
dul som display, blir konstruktionen mycket 
enkel. Denna modul heter FC 177 och ar latt 
att fa tag pS. MatomrSden och upplosning
blir dS:

OmrSde Frekvens Upplosning
LF 20 Hz —10 kHz 1 Hz
MF 10 kHz —3,9999 MHz 100 Hz
HF 100 kHz —39,9999 MHz 1 kHz
VHF 10 MHz mer an 150 MHz 10 kHz

Kretskortet ar enkelsidigt glasfiber, monte
rat pS en omkopplare med 3 poler — 4 vagar. 
Lampligen bdr socklar anvandas for IC-na. 
Glom ej att montera er ferrit-parla FX1115 pS 
ena ledningen till R24.

Funktionsbeskrivnin g
IngSngsfrekvensen kopplas via S1 till en av 

de fyra buffertstegen, beroende pS vilket 

frekvensomrSde som onskas. Pa LF 20 Hz — 
10 kHz forstarks signalen av IC1 en CA 3140 
och kopplas kapacitivt till stift 14 pS IC2. IC2 
(4046) och IC3 (4518) innehSller en 100 ggr 
multiplicerad fastest loop (PLL), en inre VCO 
i 4046 anvandes for att tacka 2 kHz till 1 MHz 
och frekvensen bestams genom val av 
kapacitansen mellan stift 6 och stift 7, C6 = 
56 pF och resistansen frSn stift 11 till jord, R7 
= 3,3 kohm. UtgSngen frSn VCO delas med 
100 i IC3 (4518) och matas till den bred- 
bandiga fas-detektorn i IC2 (4046) stift 3. Har 
jamfors fasen med den inkommande sig
nalen och utgSngen gSr genom loop-filter 
C5, R6 och R8 och sluter loopen for VCO:n. 
Den direkta utgSngen frSn VCO stift 4 gSr via 
R13 = 4,7 kohm och C9 = 100 nF till in- 
gSngen pS FC177. Exempel: LF 800 Hz for 
VCO blir 80 kHz och visas — 800 med lamplig 
placering av decimalkommat.

PS MF-omrSdet 10 kHz—4,0 MHz kopplas 
via S1 till Q2 (BC239) och utgSngen direkt till 
FC177-ing3ngen. Transistorn Q1 (BC239) an
vandes ej pS detta omrSde. Nar HF-omrSdet 
inkopplas, forstarkes 100 kHz—40 MHz av 
Q3 (BF241) och kopplas sedan till en ISgef- 

fekt pre scaler MSL 2312 (IC4) dar frekven
sen delas med 10. IC4 (MSL 2312) ar bSde 
delare for 10 och 100 med delning 10 pS in- 
gSng 14 och delning 100 pS ingSng 13, vilket 
som skall anvandas ombesorjes av logic-in- 
gSngarna stift 8 och 9, som jordforbindelse 
via S1b.

PS det fjarde omrSdet gSr signalen via S1a 
til Q4 (BF241) for frekvenser mellan 10 och 
150 Mhz. I IC4 delas nu frekvensen med 100 
och anslutes direkt till modul FC177, frSn ut- 
gSngen stift 1 Trots att prescalern 
MSL2312RS ar av ISgeffekt-typ drar den 30 
mA. For att reducera detta till en acceptabel 
nivS utnyttjas ISsning av modul FC177 pS de 
hogre frekvensomrSdena HF och VHF. Nar 
"hold input" pS modulen gSr HOG ISses mo- 
dulen 300 msek och "hold output" gSr ISg.

"Hold output" slSr ifrSn prescalern genom 
attswitchaQI (BC239).

Tidsintervallerna for "hold input" erhSlles 
avtimern IC6 (7555).

Den inkommande frekvensen mates varje 
sekund och prescalern ar dS tillslagen endast 
40 % av tiden sS att medeldistrommen blir

14 13 12 4

IC4 MSL2312
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Tekniska
notiser
Karl-Gunnar Julin, SM0DJL
Lagman Lekares Vag 33, 6 tr. 
145 58 NORSBORG

Notisjagare
Tekniska Notiser behover en ny spalt- 

redaktor. Du som just laser detta just i detta 
ogonblick, tank efter — visst kan du skriva 
en s5n har spalt och kanske annu battre. 
Tekniska Notiser kan utformas p5 m3nga oli- 
ka satt, spalten vlir vad du gor den till.

For vidare info ta kontakt med mej 
SM0DJL eller huvudredaktoren SM3WB.

SmS fotoceller med olika /jus
Schweiziska Elesta kommer nu med foto

celler med 8 mm diameter. Givaren finns for 
bSde synligt rott ljus med arbetsavstSnd upp 
till 2,5 m och infrarott ljus upp till 4 m. 10—45 
V likspanning. Saljs av AB Hugo Tillquist i 
Stockholm.

(Ny teknik)

Ljusstark /ysdiod
Lysdioder med en ljusintensitet p3 2000 

med vid 20 mA kommer frSn foretaget Stan
ley. Redan vid 0,1 mA ar ljuset fullt synligt 
for ogat. Ljusdioden ar tillverkad i GaAIAs 
och har vSglangden 660 mm (rod). Forsalj- 
ning genom AG Betoma, Soina.

(Ny teknik)

GESS/V
Forkortningen stSr for "Global Effective 

Sunspot Number" och ar ett nytt solindex. 
CCIR (International Radio Consultative Com
mittee) presenterar GESSN i tabellform och 
mfinadsvis for tiden 1943—1981, i samband 
med matningar via F2-lagret, i tidningen 
Telecommunication Journal 83-8.

endast c:a 15 mA istallet for 30 mA. IC5 ar en 
5 volts regulator for drivning av hela rakna- 
ren.

Kansligheten for de olika omrSdena 
uppmatts till:

har

LF

MF

HF

VHF

50 Hz 20 mV
10 kHz 12 mV

500 kHz 
4 MHz
1 MHz 

40 MHz
70 MHz

150 MHz

2 mV
2 mV
3 mV
4 mV

20 mV
75 mV

Komponentforteckning
R1, 10, 16, 19, 20, 23 10 kohm
R2, 3, 27 1 Mohm
R4 10 Mohm
R6 150 kohm
R7 3,3 kohm
R8 1,2 kohm
R9, 15,22 33 kohm
R11, 17, 24 1 kohm
R12, 18, 25 220 ohm
R13 4,7 kohm
R14 2,7 kohm
R21 1,8 kohm

R26 100 ohm
R28 120 kohm
C1,2, 4, 8, 9, 13,28,30,31 100 nF mylar
C3, 27 1 uF/16VTantal
C5 2,2 uF/10 V El-lyt
C6 56 pF keramisk
C7, 29 10 uF/10 V El-lyt
C10,11 22 nF keramisk
C21,22, 23 1 nF keramisk
C20 10 nF polycarbonat
C26 4,7 nF keramisk C12 47 nF keramisk
C14, 15, 16, 19, 24, 25 10 nF keramisk
Q1,Q2 BC239
Q3, Q4 BF241
IC1 CA3140
IC2 4046
IC3 4518
IC4 MSL2312
IC5 75L05
IC6 7555
S1a, b, c 3-pol — 4-vags 

for kretskort
S2 Tryck-kontakt
Ferrit-bed
Kretskort 
Modul FC 177 
IC-socklar 
LSda + batterihSllare

FX1115
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VHF UHF Manager 
Folke RSsvall, SM5AGM 
Vasterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA 
Tel. 0764 276 38 
Ej efterkl. 18 UT

SHF-EHF Manager
Cart Gustaf Blom, SM6HYG 
Vastra Kronoborgsgatan 39 
46300LYSEKIL 
Tel 0523-110 32

VHF UHF-SHF EHF
Contest and Award Manager 
Lars Gustavsson. SM0DRV
Finnbergsvagen 32, 2 tr.,
131 31 NACKA
Tel. 08 41 92 48

FOR SENT INK0MMEN LOGG NOV UHF SM7CFE HQ68D 499P 22Q SK4BX: TACK ALLA NI SOM KORT OSS UNDER ARETS TESTER
DEI HAR VAR IT KUL MEN SAMTIDIGT JOBBIGT . H0PPAS DET
RaCKER TILL SLUTSEGERN , MEN VI TR0R NOG ATT KENT -
7CMV TOG OSS Pa SLUTTAMPEN. DET aR VART BITTRA ODE I

AKTIVITETSTESTEN VHF DECEMBER 1 983. SM4 OCH N0RRUT.
GREJ0R VI KORT MED aR FT221R* 500W OCH 15EL YAGI. 73

ANROPSSIGNAL QTHL0CAT0R ANTAL QSO POaNG ES GOD JUL OCH GOTT NYTT AR DE SK4BX CONTESTGROUP.PS
1 SK4BX HT67H 93 2540 VI aR NU I gang pa 70CM 0X0 MED IC490 OCH 8*19EL YAGI
2 SM5KWU IT34H 63 2051 SAMT BAMSE PA aR UNDER BYGGNATI0N.
3 SM7CMV/7 GP49C 73 2025
4 SM3AZV IX79C 48 1 907
5 SM3KJ0 JW02A 39 1 430
6 SM7MKT GP58A 68 1 320 AKTIVITETSTESTEN UHF DECEMBER 1983.
7 SK7JD IR1 4F 47 1093
8 SK4A0 HU39H 42 1080 ANROPSSIGNAL QTHL0CAT0R ANTAL QSO POaNG
9 SK6HD GS68J 64 1 060 1 SM0FZH JT54H 34 1 495

10 SM7GWU HS75C 50 1007 2 SM1BSA JR22E 25 8 69
3 SM3AKW JW31H 20 765

1 1 SM7JUQ ? ? 9 1 4 31 SM1MUT JR 404 4 SM0CPA IT60C 22 533
12 SM6KIW GR 869 32 SK3BP IV 355 5 SM5HYZ IU67G 18 531
1 3 SK7JC HQ 813 33 SM10AT JR 340 6 SM6CWM GR12C 13 343
1 4 SM1MUU JR 808 34 SM6NJK GS 304 7 SM6KJX GR4 1C 12 276
1 5 SL5ZYB/4P HT 754 35 SM5LNS HT 281 8 SM7GWU HS75C 8 1 78
16 SK6NP/6 GS 744 36 SM1LPU/1 JR 251 9 SM1MKY JR44G 8 1 65
17 SM7EML/7 HQ 737 37 SM60NH GS 241 10 SM7HQD IR1 4F 6 124
18 SK0CT IT 690 38 SM5LXA HS 227
1 9 SK2AU KY 682 39 SK4IL GT 216 11 SM5FJ IS 1 1 4 16 SM4PG HT 49
20 SK6CM GS 662 40 SM5NXK IT 182 12 SM7BHM HQ 98 17 SM4FWY HT 35
21 SM6KJX GR 640 41 SM6NEY GR 170 13 SM7NNJ IQ 94 18 SM3GBA IW 2 5
22 SM2MPP KY 550 42 SM6LPW FR 1 63 14 SM7MXP/7 HQ 84 19 SM6MVE GR 10

SM20DB/2 KY 550 43 SM1NVX/1 JQ 1 59 15 SM1LPU JR 59
24 SL5AR IT 546 44 SK4RL GT 1 08
25 SK7PL HQ 522 45 SM6KPP GR 1 03
26 SM7LXV GP 478 46 SM6MGZ GR 85 QRV 1296 MHZjSMOFZH, SM5HYZ, SM1MKY, SM3AKW, SM1BSA,
27 SK7MN HQ 438 47 SM0MIW JU 69 SM6KJX, SMOCPA.
28 SM5HYZ IU 41 5 48 SK6GX FS 41
29 SM4HNG HT 413 49 SM3GBA IW 1 7
30 SM7NNJ IQ 407 KOMMENTARER.

SM7HQD:0NSKAR ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT AR.
VI HORS PA 432. 73 DE GORAN.

KOMMENTARER. SM5FJ: SISTA TESTEN FRAN DETTA QTH ! HORDE 0H0NC PA
SK7JD: SK7JD -GaNGET 0NSKAR ALLA EN GOD JUL OCH ETT 1296 ! 73 DE BENGT SM5FJ.

GOT! NYTT TFSTAR. UKI MrtTT TRFN Rd. 7.1 ! i i i iiii iiii SMOCPA: TACK FOR nFT RlNRNA ARFT . Kill ATT 
M .SM5KWU: KUL MED C0NDS OCH NYA GREIJER » 2+4CX250B / DYKT UPP NAGRA NYA STATIONER I UHF-TESTEf LEVE DEN

2*15EL QD/ BF981. 73 HANNU SM5KWU. DELADE TESTEN MED START 1985 ! 73 DE SMOCPA.

AKTIVITETSTESTEN: TISDAG,
TORSDAG ELLER VAD?

En frSga som standigt diskuteras ar aktivi- 
tetstestens utformning och upplaggning.
FrSn borjan gick den endast tisdagar (den 
forsta i mSnaden), sedan ville 432-folket ha en 
egen dag och det blev torsdag. Nu vill 1296- 
folket bryta sej loss och ett antal alternativ 
foreligger. I mars kommer nordens VHF- 
funktionarer att traffas under ett NRAU- 
mote och diskutera frSgan. Vi vill garna hora 
lasarnas synpunkter.

I novembernumret av den finska amator- 
radiotidningen diskuteras ett antal olika alter
nativ som framforts i Finland.

1. 144 och 432 som hittills 1.3 och uppSt 
p5 andra mSndagen.

2. 144 och 432 som hittills. 1.3 och uppSt 
pS andra tisdagen.

3. 144 och 432 till hittills. 1.3 och uppSt p3 
andra fredagen.

4. 144 forsta tisdagen, 432 andra tisdagen. 
1.3 som uppSt tredje tisdagen.

Det finns skal bSde for och emot varje for- 

slag MSndag motiveras med att den fSr ett 
eget namn mSndagstesten”, tisdag for att 
anknyta till 144-testen, fredag for att man ska 
kunna sova p3 lordag, samt forslag 4. for att 
f5 battre spridning under mSnaden.

Under Tulirantameetinget var deltagarna 
enligt uppgift inne p3 att lagga 1.3-testen till 
sondagar, vilket ocksS ar ett alternativ. Hor 
av dej till SM0DRV, SM5AGM eller 
SM6HYG infor NRAU-motet.

vAgutbredning
Aurora

SM5CFS (JO99IQ/JT24j) har under 
november kort totalt 59 rutor, alltifrSn Nord
irland i vaster till UA4 i oster. En intressant 
station var GI4IAP i ruta IO74/XO. Osterut bl 
a foljande rutor: KO85/SP, KO88/SS, 
KO95/TP, KO96/TQ, KO97/TR, KO98/TS, 
LO07/UR och som langst ruta LO26/WQ.

Moonbounce
Under veckosluten 29 — 30 oktober och 

26—27 november har den stora EME-testen 

hAllits och SM5CFS korde totalt 19 stationer, 
9 under oktoberdelen och 10 under 
novemberdelen. Foljande stationer kordes: 
Oktober: K9HMB (EN52VI), K1WHS 
(FN43MJ), I2ODI, YU3USB (JN), SM7BAE 
(JO), OZ1EME (JO), YU3ZV, ON7RB 
(JO11VA) och SM2GGF (KP05DV). Novem
ber: WA4NJP (EM84DH), KB8RQ 
(EN80AD), KX0O, W5LUU (EL09QO), 
OH7PI (KP32XG), OZ5VHF (JO), W5UN 
(DM80WA), WA4LYS (EM90FH), F6JCG 
(JN15BQ) och WA1JXN/7 (DN27UB).

Den 30 november hordes VK5MC under 
hans fonster (antennen ar fast och mSnen 
passerar endast en kort stund forbi "fonst- 
ret"). Bjorn kor med 1000 watt ut (secialtil- 
stSnd) med 2 st 4CX250 i ett slutsteg .modell 
K2RIW. I HF-steget sitter en BF981. Totalt 
har Bjorn nu kort 67 QSO.n med 37 stationer 
i 15 fait. Antalet rutor (alia vSgutbredningar) 
ar 216.

Det ryktas om att nSgra svenskar lyckats 
kora PSskon (fait DG) under en expedition 
nyligen. Den som vill fSr garna beratta mera.
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t

830630 
830616 
830331 
830124 
830614
830404 
830404 
830331 
830124 
830618
821231
830404 
830328
830404
830612

33
30
29
27
27
26
24
24
23
22
21
20
20
19
18

JO 
CN 
JO 
DN 
JN 
JN 
DN 
JO 
EN 
JN 
JO 
KP 
CM 
JN
JN

144 MHZ

1. SM7BRE
2. VE7BQH
3. Y22ME
4. WA1JXN 

YU3USB
6. F6BSJ
7. KI7D

SM4IVE 
9. WA9KRT

10. YU3ZV
11. SM4GVF
12. SM2GGF 

WA6MGZ
14. DL8GP
15. EA3LL

K9XY EN 18 830404
17. K1FD FN 17 830404

UB5JIN KN 17 830404
19. KG6DX QK 15 830331

SM5CFS JO 15 830331
SM6CKU JD 15 821231

22. K2QR FN 14 830425
□Z1EME JD 14 830430

24. DF9CY JO 13 830627
SK5ID JO 13 821231
SM3AKW JP 13 821231

27. SMODJW JO 12 830630
28. SM5AQJ JD 11 821231
29. NB2LSP FM 1 830404

THIS LIST SHOWS THE NUMBER DF FIELDS WORKED ACCORDING TD THE MAIDENHEAD LOCATOR 
SYSTEM. A FIELD IS A BLDCK DF 20 DEG. (LONG.) * 10 DEG. (LAT.). WDRLD MAPS SHOW
ING THE FIELDS HAVE BEEN PUBLISHED IN LUNAR LETTER APR. 1982 P. 11 AND SEP. 1982 
P. 5. RULES 1. ALL FIELDS MUST HAVE BEEN WDRKED DN NATURAL MODES OF WAVE PRORA
TION (ND SATELLITES). 2. QSL CARDS ARE NDT REQUIRED BUT YOU MUST BE SURE THAT 
BOTH STATIONS CONSIDER THE QSD COMPLETE. 3. ALL QSD'S MUST HAVE BEEN WDRKED FROM 
POINTS WITHIN A CIRCLE DF 1000 KM RADIUS. NEXT LIST WILL SHDW THE SITUATION 
1983-12-31 AT 2400 UT. PLEASE SEND YOUR INFO AS SODN AS POSSIBLE AFTER THAT DATE 
TO SM5AGM, FDLKE RASVALL, VASTERSKARSRINGEN 50, S-184 00 AKERSBERGA, SWEDEN. 
TEL. 0764-27638, 0600-1800 UT.

1. YU1AW KN 2 830606

10 GHZ

1. SM6HYG JD
2. PAOSSB JD

3 830331
1 821231

N6YFK CM 821231

2.3 GHZ

K2UYH FN 16 830303
SM6CKU JD 12 821231
VU1AW KN 7 830606

4. SM6HYG JD
5. SP5CIC/SM0JD

5 821231
4 830331

1.3 GHZ

432 MHZ

1. DL9KR 
K2UYH

3. YU1AW
4. VE4MA
5. SM6CKU

JD 31 830331
FN 31 830303
KN 27 830606
EN 23 830331
JD 21 821231

DH6NU KP 20 821231
SM3AKW JP 20 821231
SMODJW JO 18 821231
DF9CY JD 10 830627
ZL3AAD RE 9 830921

LUNAR LETTER FIELD LIST

1983-09-30, COMPILED BY SM5AGM (JD99DK)

LUNAR LETTER MAGAZINE
Som val alia lasare av Lunar Letter markt 

har denna utmarkta publikation utkommit 
mycket glest det sista halvSret. Lunar Letter 
startade i Mars 1982 av KI7D och har som 
framgSr av namnet haft tyngdpunkten lagd 
pS EME, d.v.s. mSnstunds. Antalet prenu- 
meranter okade mycket snabbt och oversti- 
ger vida det antal amatdrer jorden runt som 
verkligen ar aktiva via mSnen. Tidningen bor- 
jade ocksS alltmer skriva om andra vSgut- 
bredningsformer pS VHF och UHF och har 
sSlunda handlat om sSval tropo, meteorer, 
aurora som sporadiskt E. Den har ocksS varit 
en utmarkt kanal for att sprida kannedom om 
den nya varldsomfattande locatorn.

Efter ett uppehSII pS StsSilliga mSnader, dS 
prenumeranterna inte fStt nSgon information 
om nar nasta nummer skulle komma, med- 
delas i decembemumret 1983 (som dopts till 
nummer 6—10) att skalet till forseningarna 
var foljande: "Well, the only explanation we 
have to offer is that it's tough to get it toget
her along with our other business interests". 
Med andra ord har vi sS mycket annat att go-
ra.

Det ar visserligen sant att detta ar vSr hob
by och att mSnga andra verksamheter mSste 
komma i forsta hand. Men den som drar 
igSng en tidskrift med mSnatlig utgivning, 
prenumeranter och annonsorer mSste satta 
punktligheten mycket hogt. Kanner man att 
man inte klarar av att producera ett nummer i 
mSnaden ar det battre att i forvag deklarera 
att man endast utger sex nummer per Sr eller 
fyra nummer per Sr, inte bara lagga av i nar- 
mare ett halvSr och sedan rycka pS axlarna. 
Det har ju uppenbarligen inte varit nSgon 
brist p3 material.

MSnga amatdrer har sant in uppgifter till 
Lunar Letters topplista over fait som annu in
te blivit publicerade. Eftersom vi har 
materialbrist till denna VHF-spalt tillSter vi 
oss att publicera listan frSn mSnadsskiftet 
September—oktober sS att listans existens 
inte helt faller i glomska. Det pSstSs for ov- 
rigt att vSra svenska storfrasare ar uppe i be- 
tydligt fler fait an vad denna lista visar. Alla 
ar valkomna med bidrag.

SM5EJN som ar skandinavisk distributor 
for Lunar Letter halsar att alia prenumeranter 
kommer att fS sS mSnga nummer som deras 
prenumeration motsvarar, oavsett hur mSn- 
ga mSnader som forflutit. LSt oss hoppas att 
tidningen overlever och att KI7D med med- 
hjalpare kanner mera ansvar an man gjorde 
hosten 1983.

LOCATORNYTT FRAN AUSTRALIEN
Australiens VHF-manager VK5LP har i 

novembernumret av den australiska amator- 
radiotidningen beskrivit den nya locatorn for 
sina lasare. Tyvarr har han kopierat en 
beskrivning for Nordamerika utan att ta han- 
syn till att longituder och latituder dar gSr St 
andra hSIlet jamfdrt med hans del av varlden. 
Foljden har blivit att beskrivningen ger helt 
felaktiga resultat for tecknen 3—6. endast 
fatten ar ratt beskrivna eftersom dom avlases 
direkt frSn en karta. Skulle nSgon kora en 
VK-station finns alltsS risken att locatorn kan 
vara felaktig. Ett brev har avsants till VK5LP 
varfor vi sannolikt fSr en rattelse sS smSning- 
om. Men tills dess galler det alltsS att se upp.

Kjell SM5KIQ och Gosta SM5NBM ivrigt sysselsatta med att ropa CQ pS testen 7 juni 
1983 dS SK5AS korde portabelt frSn ett berg strax adder om Linkoping. Foto: SM5LRE.

SKRIVOCH
BERATTA

VAD DU KORT
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KALENDER
Datum Tid Test
JANUARI
07 1300 1500 NRAU Phone Pass 1
07 1530-1730 NRAUCW Pass 1
08 0700 - 0900 NRAU CWPass2
08 1500-1700 NRAU Phone Pass 2
14-15 2200 - 2200 + HADXCW +
15 1400-1500 SSA MT CW nr 1
15 1515-1615 SSA MT SSB nr 1
21—22 1500 1500 AGCW-DL QRP Vinter
28 0800-1100 SCA Vinter Foni
29 0800-1100 SCA Vinter CW
28-29 0600-1800 U.B.A. Trophy 1984 CW
28 - 29 0600-1800 + REF French CW +

FEBRUARI
04 1600 1900 HTP der AGCW-DL
04-05 1200 0900 + RSGB 7 MHz Phone +
04-05 2100-2100 YU DWCW
11-12 1400-1700 PACC CW/SSB
12 1400-1500 SSAMTSSBnr2
12 1515-1615 SSAMTCW nr 2
18-26 0001-2300 Roman Castles 1984
18-19 0000 - 2400 ARRLDX CW
25-26 1200-0900 + RSGB 7 MHz CW +
25-26 0600-1800 + REF French SSB +
25-26 0600-1800 U.B.A. Trophy Phone

MARS
03-04 0000 - 2400 ARRLDX Phone
10-11 0000 - 2359 Idaho QSO Party
11 1400-1500 SSAMTCW nr 3
11 1515-1615 SSAMTSSBnr3
17-19 0200 - 0200 BARTG Spring RTTY
24-25 0000 - 2400 CQWPXSSB

Regler for HA DX fanns i QTC 1/82, REF & RSGB i 1/83, 
SCA i 7-8/83, NRAU & AGCW-DL i forra numret. Roman 
Castles, HTP, PACC, YU, DX, UBA Trophy samt SSA-MT 
finnes i detta nummer.

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

TESTVERKSAMHETEN 1984
Trots att deltagarantalet sjunkit i MSnads- 

testen de senaste mSnaderna fortsatter tes
ters med oforandrade regler, i brist p3 battre. 
Aven SSA DX CUP f3r samma regler som i 
fjol.

Ett NRAU-mote ar enligt uppgift planerat i 
Sverige i mars, och dci brukar aven de nordi- 
ska testledarna f ci vara med och dryfta fr^gor 
av gemensamt intresse, forst och framst reg- 
lerna for SAC och NRAU. Har du nSgra sy- 
punkter p3 dessa sm du vill ha diskuterade p3 
detta mote, skriv ett par rader till underteck- 
nad.

SM6EWB

SSA DX CUP 1984
1. Varje DXCC-land raknas endast en 

gang per band och ar. 1.8 —28 MHz.
2. QSO med europeiska lander ger 1 po

ang pa alia band. QSO med utomeuropeiska 
lander ger 2 poang pa 14 och 21 MHz, 3 po
ang pA 7 och 28 MHz, 4 poang pa 3.5 MHz 
och 5 poang pa 1.8 MHz.

3. Deltagarna uppmanas att under aret 
sanda in rapport om uppnadda resultat for 
att spona sig sjalv och dvriga deltagare till 
okad aktivitet. Rapporterna behover endast 
innehalla uppgift om ackumulerad poang 
summa pa varje band. Rapporterna skall va
ra poststamplade senast den 25 mars, 25 juli 
och 25 September for att komma med i QTC 
5, 9 och 11.

4. Efter arets slut, senast den 15 januari, 
maste alia som vill komma med i den slutliga 
resultatlistan skicka in en checklista med alia 
lander i alfabetisk prefixordning och varje 
band for sig.

5. SSA:s testledare tillhandahaller mot 
SASE blanketter for den enkla rapporten och 
checklistor.

6. Adress: Goran Granberg, SM6EWB, 
Rosengatan 76, 434 00 KUNGSBACKA.
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MANADSTEST nr 9 1983
P.g.a. felaktigt datum i QTC blev forut- 

sattningarna inte lika for alia i denna MT- 
omgSng. Darfor kommer den ej att raknas i 
sammandraget och "Bast av tio" blir i stallet 
"Bast av nio". Hoppas alia darmed ar ndjda. 

SM6EWB

DUTCH PACC CONTEST 1984
Tider: 11 feb 1400-12feb 1700 UTC.
Band: 3.5—28 MHz inom foljande frek- 

vensomrSden: CW 3510-3570 7010-7040 
14025-14070 21025 - 21070 28025 - 28070. 
SSB 3600 - 3650 3700 - 3750 7050 -7100 
14150-1425021200 -21300 28500 - 28700.

Mode: CW/SSB (ingen crossmode, inget 
crossband).

Klasser: Single operator. Multi operator, 
SWL.

Testmeddelande: RS(T) 4- lopnummer 
fr^n 001. Hollandska stationer sander RS(T) 
+ provins. provinserna ar: GR FR DR OV 
GD YTYPNHZHZLNB LB.

Poang: Varje bekraftat QSO med en hol- 
landsk station ger 1 poang. Varje station kan 
kontaktas en g5ng per band oavsett trafik- 
satt.

Multiplier: Varje provins ger 1 multiplier 
per band.

Slutpoang: Summan av QSO-pang multi- 
pliceras med summan av multipliers.

SWLs: Varje hord hollandsk staion ger 1 
poang. Multipliers som ovan. Loggarna mSs- 
te innehalla den hollandska stationens test
meddelande samt motstation.

Loggar: Poststamplade senast den 31 
mars sandes till: PA0INA, T.Th. Osthoek, 
P.O. Box 499, 4600 AL BERGEN op ZOOM, 
Nederlanderna.

Diplom: till den baste i varje land. Fler dip- 
lom om deltagarantalet ar stort.

Specialprefix: De hollandska stationerna 
fcir om de sA onskar anvanda speciella prefix 
under testen: PA0 blir PA4, PA1 = PA5, 
PA2 = PA7 och PA3 = PA8. Observera att 
prefixbytet ar frivilligt och bcida varianterna 
kommer att forekomma.

3RD INTERNATIONAL TROPHY 
"ROMAN CASTLES" 1984

Tider: 18 februari 0001—26 februari 2300 
UTC.

Frekvenser: Alla band HF.
Deltagare: Alla licensierade radioamatdrer 

och lyssnare.
Klasser: Endast fasta single op: a) MIXED 

(CW, SSB & RTTY), b) CW, c) SSB, d) 
RTTY, e) SWL (endast mixed).

Anrop: Italienska stationer som ropar "CQ 
ROMCAST CONTEST" skall kontaktas.

Testmeddelande: RS(T) + lopnummer 
fr3nOO1.

Poang: Varje kontakt ger 2 poang. Samma 
station fcir endast kontaktas en gSng per dag 
oavsett band eller mode. En "Jolly station" 
kommer att vara aktiv och QSO med den ger 
1 extra poang.

Loggar: Med sedvanliga uppgifter 4- 6 US 
Dollar eller motsvarande i annan valuta se
nast den 15 mars till: Award Manager, 
Nuccio Meoli I0YKN, P.O. Box 10, 00119 
OSTIA ANTICA ROMA, Italien.

Priser: Vinnaren i klass A fSr Roman Cast
le Trophy, bucklor till 1:an och 2:an i varje 
klass samt plaketter till 3:orna. Varje del
tagare som uppnStt minst 10 poang fSr dip
lom och bronsmedalj.

MANADSTESTEN 1984
M3I: Att pa en timme kontakta sa mSnga 

svenska stationer som mojligt.
Tider: Sondag eftermiddag narmast den 

15:e i varje manad. (Undantag September). 
CW och SSB kors samma tavlingsdag. 
Exakta tider meddelas i QTC:s testkalen 
der och i SSA bulletinen

Frekvenser: CW 3525-3575 7010-7040 
kHz. SSB 3575 - 3750 7060 - 7090 kHz.

Klasser: CW och SSB ar helt citskilda. 
Endast single operator-stationer kan fa po
ang i SSA:s Kortvagsmasterskap. Multi ope
rator ar ej tillatet i testen. Endast en sandare 
far anvandas samtidigt.

Anrop: CQ MT de SM9XYZ/AC (anrops 
signal/lansbokstav).

Testmeddelande: RS(T) 4- lopnummer 
franOI 4- fornamn.

Poang: Varje station far kontaktas en gang 
per band i varje deltavling. Varje godkant 
QSO med korrekt mottaget testmeddelande 
ger 2 poang. QSO med station som ej sant in 
logg ger 1 poang forutsatt att signalen fore- 
kommer i minst 5 insanda loggar.

Multiplar: Varje kontaktat Ian ger 1 multip 
lier per band. Eget Ian ger ingen multiplier, 
utom da inget annat Ian kontaktats i tavlin- 
gen.

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

"Bast av tio": Den som i tio tester under 
aret far mest poang vinner MT. Poangen 
raknas procentuellt i forhallande till segraren 
i varje deltavling. Utrakningen gors av MT 
ledaren.
Klubbtavlingen: Den lokala radioklubb vars 

medlemmar fSr mest poang under aret (i abso- 
luta tai) blir "Basta klubb i MT". Ange i log
gen vilken klubb du deltar for. Endast klubb- 
medlemmar stadigvarande bosatta inom 
en radie av 150 km fran klubbens huvudort 
far tillgodorakna sig poang for klubben. Ope
rator som kor med flera signaler i en del
tavling fSr endast rakna sitt basta resultat i 
klubbtavlingen.

Plaketter och diplom: Vinnaren av "Bast 
av tio" samt "Basta klubb i MT" i varje del 
(CW och SSB) far SSA:s plakett. Diplom ut- 
delas till de fem basta, den baste i varje dist- 
rikt (0 — 7), baste QRPp-station (max 5 W 
output i alia deltavlingar) samt till dvriga som 
kort minst 350 QSO i MT, varav minst 150 pa 
vardera 3,5 och 7 MHz.

Loggar: Poststamplade senast 7 dagar ef
ter varje deltavling sandes till SSA:s test
ledare Goran Granberg, SM6EWB, Rosen 
gatan 76, 434 0 KUNGSBACKA

Resultaten for de tio basta offentliggors i 
SSA-bulletinen, och fullstandiga resultat 
manatligen i QTC:s testspalt.

- kortvAg
TESTLEDARE
Goran Granberg, SM6EWB 
Rosengatan 76
434 00 KUNGSBACKA

SPALTREDAKTOR 
Rolf Arvidsson, SM4BNZ 
Skogsvagen 1, Sanna 
696 02HAMMAR

***
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45

37

16
14

10

219
113
85
92 
58
49

25

C
C 
c 
c
B
C
C
B

B

14 MHz
1. SM2LWU
2. SM5ALJ
3. SM0BDS
4. SM5CAK
5. SM7TV
6. SM5HEV
7. SM5AAY
8. SK7NK 

(op: 7AIO)
9. SK7PP 

(op: 7AIO)

29.565
12.543
8.160
7.176
4.872
3.381
1.536

924

750

6.696 62
1.620 27

840 20 14 B

16 672 1.000
15 615 0.915
14 546 0.813
14 490 0.729
14 462 0.688
12 372 0.554
11 352 0.524
11 352 0.524
11 308 0.458
11 297 0.442
9 252 0.375

10 230 0.342
10 210 0.313
8 152 0.226
8 144 0.214
7 119 0.177
6 90 0.134

Multi Single
1. SK1PW 

(op: 1ALH, 1BUO, 1
376.494

IED, 1NAQ)
958 131

2. SM7KIL
(op: + 7FJE)

193.908 572 113

3. SM0CCM 39.936 208 64

(op: + 0MLL)

Multi Two TX
1. SM0AJU 

(op: + 0DJZ)

644.412 1294 166 C

QRP
1. SM7BNG 396 12 11

70.686 306 77
49.062 221 74

32.319 189 57
23.940 140 57
14.190 86 55
13.158 102 43
9.159 71 43
4.617 57 27
2.664 37 24
1.800 30 20
1.131 29 13

126 7 6

C 
C 
C
B 
C
B
B
B
B 

C 
B
B

48.990 355
6.660 74
5.913 73 27 B

PHONE 
All Band

1. SM4EAA
2. SM0COP
3. SM0CHA

22 42
21 41
21 
18 
17 
16 
17 
17 
15
14
15 
12
11 21
10 19
11 18
9 17 
8 15

21
19
19
15
13
13
12
10
11
8
7
6
5 
5

71
70

27
19
19
19
15
13

18
16
16
16
15
11
10
10
8
8

Checkloggar
SK0LM, SM0CMH, 

SM6CPO & SM7KNW.
SM2NTU, SM5BDV, SM5GA,

Kontinent Vinnare
Afrika All Band

SM0GMG/CT3 2.689.638 3767 236 C

GRATTIS LASSE!!!

21 MHz
1. SM0KV/0
2. SM7LAZ
3. SM5DUT

4.992 52 32 B
1.125 25 15 C

864 24 12 c

CW 
All Band

1. SK0LM
(op: SM0DRD)

2. SM5ALJ

3. SM0BDS
4. SM6BZE
5. SM5RE
6. SM5XX
7. SM7TV
8. SM5AFE
9. SK7NK

10. SM6CST
11. SM0BTS
12. SM6CZE

13. SM0IFX

14 MHz
1. SL0DT
2. SM7LSU
3. SM3KMB

Multi Single
SM0DJZ 90.636 336 96
(op: + 0AJU)
SM7KIL 67.776 353 64

7 MHz
1. SM6BGG 16.218 159 34 C

KLUBBTAVLINGEN
1. Sundsvalls Radioamatdrer
2. Tekniska Hogskolans RK
3. Bolinas Radioamatdrer
4. VasterSs Radioklubb

V Blekinge kSdndareamatorer
6. Fagersta Amatorradioklubb
7. Roslagens Sandareamatorer
8. Jemtlands Radioamatdrer

RESULTATMT11 SSB
1. SK0BU
2. SM5IM0
3. SM3VE
4. SM3CWE
5. SM3LIV
6. SM0CRM
7. SM5FNU 

SM7HSP
9. SM6FAM

10. SM4GTB
11. SM6NBT
12. SM2GET
13. SM5AAY/4
14. SM7DXQ
15. SM0MIW
16. SM0IZD
17. SM3DMM

1633
1610
1408
1386
1334
1180
1160
1140
1134
1121
1102
555
429
390
324
300
297
152 
133
114
75

1.000
0.986
0.862
0.849
0.817
0.726
0.710
0.698
0.694
0.686
0.675
0.340
0.263
0.239
0.198
0.184
0.182
0.093
0.081
0.070
0.046
0.040

RESULTATMT11 CW
1. SM7FDO
2. SM5IM0
3. SK0BU
4. SM4DHF
5. SM0NJJ
6. SM0COP
7. SM6NJK
8. SM5AHK
9. SM3VE

10. SM7NSX
11. SM5FNU
12. SM6NWL
13. SM6NBT
14. SM2GET
15. SM3NSK
16. SM7HVQ
17. SK3JR
18. SM0IMI
19. SM6OLL
20. SK7HW
21. SM3NTR
22. SM3DMM

Checklogg: SM0NJJ. Ej insanda loggar: SM0CXM & 
1CJV. Totalt deltog 20 stationer.

SM7HVQ .korde QRP. Checklogg: SM0LJF. Ej insanda 
loggar: SM0BSB, 0CXM, 0TU, 1CNS, 4AZQ, 6ADW, 
7ERC 7ERC. Totalt deltog 31 stationer.

KLUBBTAVLINGEN
1. SVARK 2754
2. Tekniska Hogskolans RK 1408
3. Orebro Sandareamatorer 1386
4. LM Ericssons Radioamatdrer 1334
5. Mariestads Amatorradioklubb 1160
6. Bolinas Radioamatdrer 1134
7. Vasterfis Radioklubb 1102
8. Jemtlands Radioamatdrer 362
9. Sundsvalls Radioamatdrer 324

10. Kronobergs Sandareamatorer 114

RESULTAT ARRL DX CONTEST 1983HAN DTASTEN PARTY DER AGCW-DL 
Tider: 4 februari 1600-1900 UTC.
Band: 3530 - 3560 kHz.
Mode: endast CW.
Deltagare: Radioamatdrer och SWLs in- 

omEU.
Testmeddelande: RST, lopnummer fr3n 

001, namn, Sider (yl's och xyl's kan sanda XX 
i stallet for Sider). T. ex.: 589 001 =he- 
inz = 45 = eller 479 001 = barbara = XX = .

Poang: Varje station fSr kontaktas en gSng 
och ger 1 poang. Varje OP som har kort 
minst 20 QSO fSr rekommendera EN annan 
OP till "a good CW-OP". Den rekom- 
menderade OP fSr dS en kredit pS 10 extra 
poang.

Generellt: Endast HANDPUMP ar till- 
ISten.

Loggar: Med sedvanliga uppgifter + sig- 
nerad forsakran om att reglerna foljts sandes 
senast den sista februari till: Friedrich 
Fabri DF 10Y, Mallinckrodtstrasse 52, D- 
4790 PADERBORN, Tyskland.

Diplom: De tre forsta i varje klass erhSller 
ett speciellt diplom. Resultatlista kan fSs mot 
SASE.

* * *

UBA TROPHY 1984
Tider: CW 28 jan. 0600 -29 jan. 1800 

UTC. SSB: 25 feb. 0600-26 feb. 1800 UTC.
Frekvenser: 3,5—28 MHz.
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer 

frSn 001. Belgiska stationer ger sin provins. 
(T.ex. /AN).

Klasser: a) Single op 3,5 + 7 MHz endast 
16 timmar, b) Single op all bands endast 26 
timmar, c) Multi op — single tx fSr anvanda 
hela testtiden. Klasserna a + b galler aven 
for SWL.

Poang: QSO med ON + Belgian Force i 
Tyskland ger 10 poang. QSO med station 
enl. REF-listan ger 1 poang.

Multiplier: Varje belgisk provins + FBG 
ger ett maximum av 10 multiplies pS varje 
band.

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

Loggar: Med sedvanliga uppgifter, separa
ta loggar for varje band, sammanraknings- 
blad samt en forsakran om att reglerna efter- 
foljts. Loggarna skall vara poststamplade se
nast 1 mars for CW och 1 april for SSB 
och skall skickas till: UBA HF CONTEST 
COMMITTEE, Galicia Jan ON6JG, Oude 
Gendarmeriestraat 62, B 3100 HEIST OP 
DEN BERG, Belgian.

Diplom: Till vinnaren i varje klass i varje 
land.

Ovrigt: Om du lyckats med att kora alia 
Belgiska provinserna under testen kan Du 
samtidigt ansoka om "WABP". Bifoga med 
ansokan 3 US Dollar eller 10 IRC.

* * *

YU DX WW CONTEST 1984
Tid: 4 febr 2100-5 febr 2100 UTC.
Band: 3520 - 3590 kHz, 7010 - 7040 kHz. 
Mode: endast CW.
Kategorier: Single operator, multi opera

tor, SWL.
Anrop och testmeddelande: CQ YU for 

icke-jugoslaver, CQ TEST for YU-stationer.
RST + lopnummer frSn 001.

Poang: 
QSO med 3.5 MHz 7 MHz
YU 10 5
samma kontinent 2 1
DX (utom Europa) 5 2
Multiplier: 1 poang for varje DXCC-land 

och YU-prefix for varje band.
Slutpoang: Summan av QSO-poang 

multipliceras med summan av multipliers.
Samtidig aktivitet pci 3.5 och 7 MHz ej tillS- 

ten for single opertors. TillStet for multi 
operators om den korda stationen ar en ny 
mutiplier. Single operators mSste stanna 
minst 30 minuter p§ ett band, multi operators 
minst 10 minuter.

Loggarna skall innehSlla datum/tid i UTC, 
kord station, RST + nr sant resp mottaget, 
band, nya multipliers, QSO-poang. 
Dubblett-QSO och multipliers markeras tyd- 
ligt. En logg for bcida banden.

Mer an 3 % ej markerade dubblett-QSO ar 
tillrackligt skal for diskvalifikation.

Till loggen skall aven fogas ett samman- 
drag som visar korda lander/YU-prefix och 
slutpoang, samt en forsakran om att gal- 
lande regler for amatorradio och testen har 
foljts.

Loggarna skall vara poststamplade senast 
den 15 mars och sandas till: Savez Radio 
Amatera Jugoslavije, YU DX C, P.O. Box 
48,11001 BEOGRAD, Yugoslavia.

Diplom: Plakett till den baste i varje konti- 
nent i varje kategori. Diplom till den baste i 
varje land, forutsatt denne deltagit minst 12 
timmar i testen.
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SPALTEN
med Diplomnytt

Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

■ SSA DIPLOMMANAGER SM5DQC
■ DIPLOMNYTT SM6DEC
■ QSL INFORMATION SM5CAK
■ RADIO PR0GN0SSM5GA

kunde ha borjat battre! Sjalv har jag varit dS- 
ligt aktiv och det ar ju typiskt att just dS ute- 
blir alia info frSn utlandet. Den dSliga post- 
gSngen i borjan av december blev foljden av 
en d3 r3dande poststrejk.

For att kunna hSIla ord sA borjar jag sjalv 
serien med foto och det ar min forhoppning 
att ni som finns med i topplistan sander ett 
foto och nagra rader om utrustningen.

A35ZM Tonga. Phil K6ZM befinner sig i 
Pacific och i slutet av november hordes han 
QRV pa CW 21014. QSL via K6ZM.

Han kommer snart att bli QRV frSn Niue Is
land, callet blirZK2ZM.

A6... United Arab Emirates. A6XJC 
kommer att stanna ytterligare 2 manader. En 
annan staion som varit sporadiskt QRV ar 
DJ4DY/A6 han meddelar att han skall stan
na 2 manader och senast hordes han QRV pa 
21220 13z. Det ar osakert om hans licens ar 
OK?

FOO.. . Clipperton. Operationen kommer 
att starta den 1 mars, det blir 6 operatdrer 
och bl. a. kommer W60AT att inga i grup- 
pen.

FH0GA Mayotte. N6ZV Don ar operator. 
Han har redan varit QRV som D68GA Como
ros och farden fortsatter till FR7 och S79. 
QSL skall sandas till Don E. Jones, 1349 
Winchester, Glendale CA91201 USA.

AD1S/KH5 Jarwis korde 16000 QSO. 
Men hade mycket dSliga konditioner mot 
EU.

KH0/DL1VU. Karl skall Ska vidare till KC6 
dar QSL skall sandas via DB5UJ, C21NI QSL 
via DL3CM, T30CT 3 veckors operation QSL 
via DL7NS, T2VUA QSL via DG3MCA, 
5W1DC QSL via DF7CC, DL1VU/KH8 QSL 
via DK5EX, ZM7VU QSL via F6DYG.

NL7J Alaska. Les meddelar att han nu har 
antenner uppe for 80M. QSL och sked kan 
ordnas via Les Buchholz, SRA Box 1572-E 
Anchorage AK99507 USA. Sakrast tid for 
QSO ar runt 19z.

KL7Y som var QRV i CQ WW CW Contest 
korde Multi-Multi. Var det nSgon som horde 
honom pS 80M?

SV/A Mount Athos. Vi har tidigare med- 
delat om svSrigheterna att fS licens. Nu lar en 
grupp SV-stationer fStt lofte om en operati
on. Fler detaljer i kommande spalt.

TJ1QS Cameroon. Ar rapporterad pS CW 
och SSB. Det blev en 25 dagars operation 
dar QSL skall sandas via F6DZU.

TU2NW Ivory Coast. Har vid nSgra tillfal
len varit i det ryska DX-natet p3 80M. 21z tis- 
dagar och torsdagar. QSL skall sandas via 
AK3F.

YV0.. . Aves Island. Kommer att bli QRV 
i borjan av januari, ytterligare info saknas.

XU1SS Kampuchea. Ar sporadiskt aktiv. 
NSgra sondagar ar dom rapporterade p5 
14335 SSB och CW 13z. Det kan aven vara 
id6 att lyssna pS W7PH0 Net eller Sea Net.

3X4EX Republic of Guinea. Arild hors 
ofta sondagar 21335 SSB frSn 1930z. PS be- 
garan kan han gS over for CW QSO. QSL via 
N4CID.

SM6CTQ Kjell Nerlich. Borjade som medarbetare i QTC 1974. Utrustning: Drake C-line 
samt SB 200. Antenner: 10, 15 och 20 M 3 ele beam. Vertikal och slopers for 40 M. Slo- 
pers och Inv. Vee for 80 M. Dipole och LW for 160 M. Foto: SM6BBM.

Radioprognos jan. 1984. Solflackstal 74. SM5GA

Destina- Tidpunkt i UT Max S pA band
tion 0 2 0 4 06 0 8 10 1 2 14 16 18 20 22 24 10 15 20 40 80

EL 10 9 9 20 20 20 19 21 14 11 io 9 11 16 18 05 05
F 6 6 6 10 14 15 14 10 8 6 6 6 12 12 14 07 05
JA 9 11 14 14 11 9 10 8 8 9 9 9 07 07 08 17 17
KH6 ko rt 12 10 8 8 10 12 11 13 14 13 13 13 17 17 18 07 07
KH6 lAng 16 15 22 26 25 23 20 20 18 17 16 17 07 13 03 03 03
LU 9 8 7 12 21 23 23 24 18 13 9 8 16 17 08 07 06

A4 9 11 19 24 24 23 16 12 10 9 10 10 09 13 15 02 02
0A 9 9 7 10 13 23 25 23 19 14 11 9 14 17 10 06 06
0D 9 8 14 22 23 22 19 13 10 9 9 9 09 13 15 03 03
PY 9 8 7 12 22 22 21 22 18 12 9 8 11 17 19 05 05
UA1 6 6 8 13 15 15 10 8 7 6 7 7 11 11 11 06 04
VK kort — 14 19 23 21 16 13 10 9 9 12 12 09 10 14 18 18
VK l&ng 13 13 10 14 15 20 19 -- 18 17 15 14 11 11 08 06 06
vu 9 13 21 26 26 23 15 12 9 9 10 9 09 12 15 02 02
W2 8 9 7 8 9 16 20 19 15 10 9 8 14 14 18 06 07
W6 9 9 8 8 9 8 9 13 13 12 11 9 17 17 17 07 07
XE 9 9 7 8 11 13 22 20 17 13 11 9 14 14 12 07 07
ZL kort -------- 16 17 17 15 12 9 9 11 13 — 09 09 13 18 18
ZL lAng 15 13 11 14 19 19 17 18 20 18 16 15 19 19 07 06 06
ZS 10 9 16 2 1 22 2 5 24 20 13 11 10 10 13 15 17 04 04

Huvudtabellen visar rekommenderad frekvens i MHz
Hogra tabellen visar tidpunkt for hogsta signalstyrka per band.
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5X... Uganda. 0H2BAH Juhani befinner 
sig i Uganda och om han fSr tillstSnd att bli 
QRV utlovas stor CW-operation.

5U7.. . Niger Chuck som tidigare varit 
QRV som KC7UU/5N6 kommer om allt gSr 
ok bli QRV frSn Niger fr.o.m. andra veckan i 
januari. QSL via K6EDV.

9L1 Sierra Leone. Baldur har varit QRV 
med callet DJ6SI/9L1. Sin vana trogen blev 
det aktivitet pS 80 och 40 M CW. Den 1 de
cember hordes han pS 14025 CW 18z. QSL 
via DJ6SI.

Adressen till QRZ DX Bulletin i QTC 
11/1983 var tyvarr tel. Ratt adress skall vara: 
QRZ DX, P 0 Box 4072, Richardson, Texas 
75080, USA. En annan bra DX-bulletin ar 
The DX-Bulletin, 306 Vernon Avenue, Ver
non, Connecticut 06066, USA. Prisetarsam- 
ma for bSda , 50 dollar per Sr och bulletinen 
kommer dS med flygpost varje vecka. Bil- 
ligare ar bulletiner frSn Europa, de basta ut- 
gesav RSGB och VERON (Holland), skriv dit 
for informationer om Du ar intresserad.
1S SPRATLY

Efter omrostning i DXAC har beslutats att 
1S, Spratlydarna, fortfarande skall vara 
DXCC-land. New York Times rapporterade 
den 27/11 1983 att det amerikanska oljeborr- 
ningsfartyget "glomar Java Sea” med 79 
mans bestattning forsvunnit vid Spratly
darna och de Kinesiska myndigheterna befa- 
rar att Vietnam haft med forsvinnadet att go- 
ra. DU1CK som i borjan av Sret var aktiv som 
1S1CK ar annu inte godkant av ARRL for 
DXCC. Han har uppgivit en o som QTH "till- 
horande the Republic of the Phillippin- 
nes"???
Fortfarande har vi i starkt minne den trSkiga 

handelsen med Baldur expeditionen.

DXpeditioner
DL1VU Pacific Trip. Karl startade sin 

aktivitet den 17 november. Han hoppas bli 
QRV frSn foljande platser KH2, KH0, KC6, 
C21, T30, T31, T32, 5W1, 7M7, ZK2 och 
ZK1. Karl meddelar QSL Route frSn varje 
plats.

SPLATTER
I QTC 11/83 meddelade vi att VU2GI och 

VU2UGI hade ansokt om licens for operation 
i Andaman och nu meddelar VU2GI att han 
fStt tillstSnd att anvanda callet VU7WCY och 
fr.o.m. den 15 december har han tillstSnd att 
kora frSn Andaman och Laccadive Island.

80M DX
CN2AQ, UA0ZDJ, ZL4LZ, ZS1CT, 

VS6HI, JT0ATE, HP1AC, VK3DUP, 
VK2LHI, VE8DX, 3796, FM7WS 3793, NL7J, 
XE2SI, KH6AT3796.

DX MIX
The Italian DX-Blue Team under ledning 

av I2MQP var QRV som I2MQP/BV och 
I2BVS/BV, alia QSL skall gS via I2MQP som 
ar OK i callboken. Man korde under dSliga 
konditioner 5300 QSO varav c:a 2500 .med 
Japan och bara 800 med USA. Man utlovar 
expeditioner till andra platser i fortsattning- 
en.

AD1S/KH5 hade otur med konditionerna 
aven de, man korde c:a 16 000 QSO, mest 
Japan och vastra USA. De hade en beam pS 
20 m men korde utan slutsteg, sager sig ha 
hort Europa ganska bra men det var tydligen 
samre andra vagen. (Tnx SM5IM0). Rykten 
gor gallande att Baldur DJ6SI och eventuellt 
DL1VU kommer att kora frSn bSde Jarvis Is
land KH5 och Kingman Reef KH5K nSgon 
g3ng i borjan av 1984. Emellertid hoppas Bal
dur innan dess komma igSng frSn Sierra Leo
ne 9L1.

QSL for CY0SPI som varit igSng frSn St 
Paul Island skall gS via VE1ASJ. Samma 
grupp kommer i September 1984 att aktivera 
Sable Island.

Fr3n United Arab Emirates ar for nar- 
varande endast A6XJC gokdkand for DXCC 
av de stationer som kor darifrSn med myndig- 
heternas goda minne men utan officiellt till
stand. Har Du turen att kora A6XJC skall 
QSL gS via WB3CQN.

Jim Smith, VK9NS, som skulle vara QRV 
fr3n Kermadec Island i februari lar ha fStt av- 
slag pa sin preliminart godkanda licens- 
ansokan, detta berodde pS att manga amatd- 
rer frSn New Zealand protesterat hos sina 
myndigheter mot att en "utlanning" skulle fa 
tillstand till aktivitet nar de inte sjalva fSr aka 
dit. (Tnx SM5IM0). ZL1AMO som lange ar- 
betat pa att sjalv fa kora frSn Kermadec rap
porteur att nar han var pS vag hem frSn sin 
expedition som ZK9RW pS Niue Island hade 
han kontakt med ZL3AFH/K som arbetar pa on. 
Warwick kor just nu enbart 80 meter men 
kommer aven att bli QRV pa andra band i 
borjan av 1984. Han kor mest pS CW pS udda 
frekvenser och gillar inte "pile-up's”. QSL 
skall ga via ZL2HE. FrSn 1 januari 1984 blir 
det nytt call: ZL8???

Ed Hopper, W2GT, har efter manga ars 
verksamhet som awards manager for US Co
unty Award slutat med detta och han er- 
satts nu av WB9RCY, Mrs Dorothy 
Johnson, 333 South Lincoln Avenue, Mun
delein, Illinois 60060, USA. Ansokningar och 
forfrSgningar i fortsattningen alltsS till 
WB9RCY. For narvarande finns bara en 
svensk amatdr som har fatt plaketten for att 
ha kort alia counties: SM4EAC. Pa god vag 
ar dock ocksa SM6CVX, SM5CAK, 
SM4BNZ med flera. De utanfor USA som 
har plaketten kan faktiskt raknas pS ena han- 
dens fingrar. (Tnx SM7ASN).

KX6QC ar ofta aktiv runt 21008 kl 0900 
GMT. QSL-adressen ar Mr Clifton W Sides, 
Box 406, APO, San Fransisco, 96555, USA. 
QSL till KX6AJ skall ga till hans adress som 
WB6NKV enligt 1983 Srs callbok. Nar detta 
lases ar troligen Marshalldarna sjalvstandiga 
och vi kan vanta oss ett nytt prefix harifrSn 
under 1984. NSgra andringar betraffande 
DXCC-status blir det dock inte. Observera 
ocksa att enstalliga signalerna KX6A till 
KX6Z inte ar Marshalldarna utan ar utdelade 
till amatdrer i Californien.

KC7UU/5N6 har hods saga att han kom
mer att fira julen pS Cayman Islands (ZF2) 
men utan radio. Expeditionen han amnar go- 
ra till Niger, 5U7, tror han blir i mitten av ja
nuari.

Det ryktas pS banden att en motion till 
ARRL har lagts in avseende att fS 5-bands 
DXCC "endorsable", man skulle alltsS kunna 
komma upp i c:a 1575 lander teoretiskt. Mot- 
ionen lar vara stalld sS att det bara skulle galla 
mixed, alltsS inga separata diplom for phone 
och CW. Det hela lar ha att gora med att

ARRL tanker installera datorer for DXCC- 
behandlingen och dS f3r man overkapacitet 
vilket d3 skulle kunna utnyttjas for 5-bands 
DXCC.

Nya adresser har 9V1VP och W4FRU som 
ju ar manager for manga stationer:

9V1VP Mr Robert Furzer, 12-01 Naga 
Court, 355 Bukit Timah, Singapore 1025, 
Singapore. W4FRU Mr John H Parrot Jr, P 
O Box 5127, Suffolk, Virginia 23455, USA.

Efter att ha varit QRT pa 80 meter i c:a 15 
ar ar jag nu tillbaka pS detta band och har va
rit med i DX-ringen som skots av SM6CVX 
p3 3780 kHz kl 1000 SNT varje sondag. Men 
var ar alia amatdrer som borjat DX:a pS sena- 
re ar?? Checka in aven Du som tycker att Di
na informationer ar for daiiga, alia har vi inte 
haft licens i 20 ar eller mera och DX-tips av 
enklare karaktar behovs ocksa. Valkommen 
p3 3780.

Att doma av antalet brev med forfrSg- 
ningar om QSL-informationer som kommer 
saknar manga en bra QSL-manager lista. Las 
SM5CAK's informationer i QTC och behover 
Du mera sS ar den i mitt tycke basta listan 
den som ges ut av W6G0. Den uppdateras 
varje mSnad och kostar 2:80 dollar per styck 
flygpost. Sand 3 dollar till W6G0, Electro
nics Enterprises, P O Box 700, Rio Linda, Ca
lifornia 95673 USA sS kommer den senaste 
upplagan omgaende.

73 och lycka till med DX'andet under 1984, 
det finns DX i bruset aven nar solflacks- 
cykeln ar pa vag nedat. (Vantat minimum ar 
1988).

SM5DQC ■

CQWW CW CONTEST
I testen hordes foljande stationer QRV: 

AD0O/VP9 QSL via AD0O, 5H3WCY via 
SM0DJZ, C53T QSL via OH2FQ, AH0C 
QSL via N6BT, C53V QSL via OH2LP, 
CN8CX QSL via HB9AGH, CT3BQ, QSL via 
OZ1LO, DJ0UY/HB0 QSL via DJ0UY, 
HH2VP QSL via W1FJ, KV4FZ QSL via 
WA60TU, OH2MM/EA8 via 0H2MM, P47E 
QSL via W4UY, RV6V QSL via UK5IBB, 
SV0CT/SV5 QSL via N4AXT, SV5TH och 
SV1OL/SV5 QSL via SV1NA, V3A QSL via 
KB0G, VP2EEW QSL via KU8E, VP2KAC 
och VP2KAA QSL via N4PN VP2MEV QSL 
via AJ6V, W6QL/HC1 QSL via YASME, 
YX5A via VenezuelabyrSn, ZF1HF QSL via 
KM5R, ZS1CT QSL via DL2MY, 4M7PF QSL 
via YV7OL, 4N3A QSL via YU-byrSn, 
4U1ITU via K3NA, 4V2C QSL via NQ4I, 
5J1LR QSL via HK1LR, 5Z4MX QSL via 
SM3CXS, 4V2C (Haiti) QSL via NQ4I, 
XE2EBE QSL via AA6DP, K4CXY/6Y5 QSL 
via K4CXY. HS0C var QRV p§ 15, 40 och 80 
M, ar det nSgon som har QSL-info?

HK0TU Malpelo Island
HK0TU korde frfin Malpelo Island 21000 
QSO. Darav var 9000 p3 CW med en station 
och 12 000 pS SSB med tre stationer igSng. 
Man korde med beamar men lar inte ha haft 
nSgra slutsteg i gSng, antalet operatorer var 
13 och QSL'en har redan borjat komma nar 
detta skrivs i slutet av november. Om nSgon 
klubb skulle vilja kopa bilder eller videoupp- 
tagningar frSn expeditionen s3 kontakta 
HK4BHC. PS grund av att man inte heller 
denna gSng korde frSn toppen av klippan 
kordes fS japaner och aven vastra USA hade 
problem. Under expeditionens gSng gjordes 
dock en landningsplats for helikopter iord- 
ning pS toppen av Malpelo vilket skall ut
nyttjas nasta gSng. Det brukar vara 6—10 Sr 
mellan varje expedition som mSste anvanda 
sig av Columbianska flottan for transporten. 
Har Du kort HK0TU och inte sant QSL an sS 
skicka till: LCRA, Att HK3DDD, P O Box 
584, Bogota, Colombia.
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Huruvida Pribilof kommer att bli nytt DXCC- 
land ar annu inte klart nar detta skrives men 
forhoppningarna ar smS, Pribilof ligger till- 
rackligt ISngt frSn fastlandet men for nara 
Aleuterna som ju ar en del av DXCC-landet 
Alaska. Titta p3 DXCC-reglerna och tolka 
bestammelserna for landkriteria sjalv, vad 
tror Du?

1. Diplomet kan erhSllas av alia lie radio- 
amatdrer och SWLs tillhorande ett IARU 
medlemsland.

2. TvSvags direktkontakt med de 9 (nio) 
spanska distrikten skall genomforas.

Totalt nio kontakter.
3. Kontakter fr3n 1976-01-01 raknas.
4. Alla auktoriserade HF-band raknas.
5. Endast 2 x CW raknas.
6. Kontakter via repeater, satellrt eller lik- 

nande raknas inte.
7. Kontakt gjord frSn eller med mobil stati

on raknas inte.
8. Alla kontakter skall genomforas frSn 

samma DXCC-land.
9. Samma anropssignal skall anvandas. 

Kontakter man gjort frSn klubbstation rak
nas alltsS inte.

10. Endorsment stickers kan erhSllas for: 
5B-TD-EA-CW (9 distrikt p3 5 band).
160-TD-EA-CW (9 distrikt p2 160 m).
11. Ansokan i form av loggutdrag sands 

tillsammans med avgiften p3 3 USD till: De- 
legacion Local de UrE, La Mura 67, Villarreal, 
Castellon, Spanien.

THE MATCH TOWN AWARD
Nar vi nu skriver 1984, ar det ytterligare 

nSgra svenska stader som fyller jamna 
hundratals 5r.

Alla har inte s3 livaktiga amatorradioklub- 
bar s3 att det marks i amatorradiosamman- 
hang, men Jonkopings kommun har det!

SVARK ar val ett valkant begrepp for allla 
svenska amatdrer oavsett vilka frekvensband 
vi nyttjar.

I samband med Jonkopings 700-Srs jubi- 
leum 1984, utger nu Sodra Vatterbygdens 
Amator Radio Kubb diplomet The Match 
Town Award.

Som alia forstSr anspelar namnet p3 att 
varldens forsta tandsticksfabrik byggdes just 
i Jonkoping.

Diplomet bestir av en vacker vimpel samt 
ett certifikat i fyrfargstryck.

for att erovra diplomet skall amatdrer i 
Jonkopings kommun kontaktas. Observera 
att det ar kommunen F6 som raknas, vilket 
aven omfattar Huskvarna och landsbygden 
runt de b3da fore detta staderna. SVARK:s 
fina klubbstuga med klubbstationen SK7AX 
ligger forresten just i Huskvarna.

Svenska amatdrer skall uppnS 4 poang, 
ovriga europeiska stationer 3 poang samt 
DX-stationer 2 poang.

Kontakt med station i Jonkopings kom
mun ger 1 poang. Kontakt med klubb
stationen SK7AX ger en extra bonuspoang.

Alla band och trafiksatt och blandningar 
mellan dessa ar tillStna men kontakterna skall 
genomforas under 1984.

Ansokan i form av loggutdrag skall tillsam
mans med avgiften p3 30 SEK eller 10 IRC 
sandas till: Award Manager, SVARK, P.O. 
Box2035, 561 02 Huskvarna.

5H3WCY Tanzania. SM0AJU och 
SM0DJZ var QRV i CQ WW CW Contest. 
Det blev totalt. . . QSO. QSL skall sandas 
till SM0DJZ, Jan Hallenberg, Siriusgatan 
106, 195 00 Marsta.

‘Diplont
SM6DEC Bengt Hogkvist 
Blfibarsstigen 11 B,
546 00 KARLSBORG

TD-EA-CW AWARD
The Spanish Radioamateurs Union (URE) 

utger det har diplomet genom sin lokala 
klubb i Villarreal med foljande regler:

TOP BAND
Detta ar ett litet forsok att fSnga intresse 

for v3rt nya band 160M. Det finns redan 
mSnga SM-stationer QRV och det vore roligt 
att f3 in uppgifter s3 kanske spalten har kun- 
de fortsatta? Vi har tidigare berattat om Bjorn 
SM6EHY som var forste svensk att erovra 
WAC. Denna gSngen f3r vi aven "gratta" 
SM0KV Olle som lyckats kora ihop ett WAC 
160 och darmed over till bandinfo.

HB0P har varit QRV 1835 2120z.
UC2... UC2AA och UC2LW QRV 1844. 
3V8AS Flera ganger hord p£ 1834. QSL via 

DJ6QT.
EA8AAU Flera ganger hord p5 1833 

2130 — 2200z.
UL7MAN QRV 185222.40z.

VS6DO QRV 185222.40z.
TF... Foljande stationer p3 Island har mojlig- 
het att kora 160M. TF3YH, TF5GW, TF3BG 
och TF3SZ.

JY7ZZ QRV 1850 1940z.
OE9JKH QRV 1833 1750z.
EA2AOV QRV 1841 2311z.
GW3YDX QRV 182622.55z.
G14ONL QRV 1835 23.30z.
GM3WTA QRV 1825 2358z.

Aven GU, GJ och GD har horts tidigare 
under dret.

FC9VN QRV 1833 21.35z.
ZB2EO QRV 18252151z.
GD4VGN QRV 1835 0551z QSL via 

DL4FF.
5B4PW QRV 1833 2115z.
Foljande stationer ar QRV pS 160M: 

EA9KQ, EA6JD, DK7PE/6W8, 5N8ARY, 
HZ1AB,4X4NJ, HH2VP.

Ar det nfigon som har lista over vilka lan
der som har tillstfind att kora Top Band?

Sand info till
SM5DGA

I

/ *'

3

J, 
ISLANDS

I USA Today (ett hela kontinenten tackan- 
de TV-program) den 28 oktober meddelades 
att president Reagan beslutat dra in alia sub- 
ventioner till de 750 bofasta indianerna p3 St 
Paul och St George Island i Pribilofgruppen. 
Hade detta nSgot att gora med DX-pedi- 
tionen och KL7RA/P och KL7PJ/P, hi? En- 
ligt uppgift finns tvS fasta amatdrer p5 darna.

QSL INFORMATION
A92DQ via K2IJL
C30AAN via DL8OH
CR7UW via CT4UW
CX4CC via W3HNK
EL7C via DK5VI
EN6A via UK6AAJ
FG0HTB via AD8J
FM7CD via W3HNK
FM7WD via W3HNK
FP0HXP viA KB5CA
FR7DB vi F6HMA
GB0WCY via GD3KHE
HB0AON via DJ2YE
HB0BHA via HB9BHA
JY5SK via N4HCW
JY8RF via N5AU
L2X via LU2DX
LU3ZY via LU2CN
NP4Z via WP4CCY
OD5LF via F6KGU
OK0WCY via OK1KSO
PJ2FR via N6KT
PJ7A via K1AR
PY0T via PY1DOQ
RF6V via UK5IBB
RW9A via UK9AAN
S42HZR via WA2HZR
S79WHW via W2TK
(endast 830903)
SU1RK via DL5JP
T32AF via KH6UR
T32AQ via AD8J
T32AR via W0RLX
T32AS via AD1S
TI1A via K6HNZ
TI1C via K6HNZ

831115/SM5CAK

TL8TX via K0VZR
TO8AB via F6AOI
V3EQ via N6ADI
V30AA via N6ADI
VK2LHI via VK2WU
VK0CK via VK2BGZ
VP2KM via WA6ZEF
VP2MR via W5STI
VP2MEV via AJ6V
VP2VDQ via AI5P
VP9KA via W1BPM
VU83VTM via VU2BGS
XE2SI via K6VN
YB3ARK via K2LQ
YW5A via YV5ECY
ZF10EJ via ZF1CJ
ZL8AFH via ZL2HE
ZS1CT via DL2MY
ZS3E via K8EFS
ZS6FU via WB4LFM
3A2ARM via I8EEQ
3V8AS via DJ6QT
HN3E via YU3EKL
401WCY via YU1EJK
4O3WCY via YU3ER
4V2C via NQ4I
4Z0DX via 4Z4DX
5T5RD via F6IIM
5V7RE via DJ5RT
5Z4RK via K4YT
6V5JB via F6FI0
6Y5FS via GW3YDX
7P8DB via ZS6BRZ
7X2BK via F6EWK
9U5JB via 0N5NT
9Y4W via N2MM

DXTOPPLISTAN
I nasta nummer av QTC kommer den Srliga 

presentationen av alia DXCC-medlemmar i 
Sverige som visat aktivt intresse for sitt 
DXCC under de senaste tvS 3ren. NSgra m3- 
nader senare kommer den vanliga topplistan 
med den andringen att alia som for mixed 
DXCC har 300 lander eller mera kommer 
med, de kanske blir en top fiftyfive lista eller 
mer sS smSningom. Listorna for Phone och 
CW kommer att folja langden p3 mixedlistan 
for att f3 symmetri i texten. Nu har vi snart 50 
SM-stationer p3 Honor Roll listan, nSgra for- 
slag till andringar? I sa fall sand ett brev till 
SM5DQC. I varje fall kommer 300-gransen 
for mixedlistan att gora att det finns ett mSI 
att kora for, det hjalper inte hur manga old- 
timers med m3nga strukna lander som skic- 
kar in till ARRL, Du kan i alia fall komma 
med.

Du som annu inte ar med, sand tv3 IRC's 
till DXCC-awards, ARRL, 225 Main Street, 
Newington, Connecticut 06111, USA och be 
att fa regler och ansokningsblanketter med 
"air mail". Om nagon skulle ha svart med 
ifyllandet eller vara osaker p3 giltiga QSL sa 
kontakta mig per brev eller telefon sa hjalper 
jag garna till. SM5DQC, Osten, Box 110, 
599 00 Odeshog, telefon 0144 - 117 36.

SM5DQC

***
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Banparametrar for OSCAR 10
EPOC 307.93122594
Inclination 25.9719 
R.A.A.N. 232.9263
Eccentricity 0.6.66435

Arg. of perigee 216.8037 
Mean Anomaly 80.1580 
Mean Motion 2.05853161 
Acceleration -3.6E-7.
Orbit number 295

oscar io Over horisont

AMSAT Lennart Arndtsson, SM5CJF 
Envagen 6 C
752 52 UPPSALA

EKVATORPASSAGETIDER

RS3 RS4 RS5 RS6
DAG VARV UT GR U VARV UT GR W VARV UT GR U VARV UT GR U

15/ 1 9223 1256 89 9155 1206 69 9 143 1243 85 9208 1336 98
1 6/ 1 9235 1238 87 9168 1358 99 9155 1238 85 9220 1321 96
17/ 1 9247 1221 84 9180 1350 99 9167 1232 85 9232 1306 94
18/ 1 9259 1203 81 9192 1343 99 9179 1227 85 9244 1250 91
19/ 1 9272 1343 108 9204 1336 98 9191 1222 86 9256 1235 89
20/ 1 9284 1326 105 9216 1329 98 9203 1216 86 9268 1219 87
21/ 1 9296 1308 102 9228 1321 98 9215 121 1 86 9280 1204 85
22/ 1 9308 1250 99 9240 1314 97 9227 1206 86 9293 1347 112
23/ 1 9320 1232 96 9252 1307 97 9239 1200 86 9305 1332 110
24/ 1 9332 1215 93 9264 1259 97 9252 1354 117 9317 1317 107
25/ 1 9345 1355 120 9276 1252 96 9264 1349 117 9329 1301 105
26/ 1 9357 1338 117 9288 1245 96 9276 1344 117 9341 1246 103
27/ 1 9369 1320 114 9300 1238 96 9288 1338 117 9353 1230 100
28/ 1 9381 1302 111 9312 1230 96 9300 1333 117 9365 1215 98
29/ 1 9393 1244 108 9324 1223 95 9312 1328 118 9377 1200 96
30/ 1 9405 1227 105 9336 1216 95 9324 1322 118 9390 1343 123
31/ 1 9417 1209 102 9348 1209 95 9336 1317 118 9402 1327 121

1/ 2 9430 1350 129 9360 1201 94 9348 1312 118 9414 1312 118
2/ 2 9442 1332 126 9373 1353 124 9360 1306 118 9426 1257 116
3/ 2 9454 1314 123 9385 1346 124 9372 1301 118 9438 1241 114
4/ 2 9466 1256 120 9397 1339 123 9384 1256 119 9450 122 6 112
5/ 2 9478 1238 117 9409 1332 123 9396 1250 119 9462 1210 109
6/ 2 9490 1221 114 9421 1324 123 9408 1245 119 9475 1354 137
7/ 2 9502 1203 112 9433 1317 123 9420 1240 119 9487 1338 134
8/ 2 9515 1344 138 9445 1310 122 9432 1234 119 9499 1323 132
9/ 2 9527 1326 135 9457 1302 122 9444 1229 120 9511 1308 130

10/ 2 9539 1308 133 9469 1255 122 9456 1224 120 9523 1252 127
11/ 2 9551 1250 130 9481 1248 121 9468 1218 120 9535 1237 125
12/ 2 9563 1233 127 9493 1241 121 9480 1213 120 9547 1221 123
13/ 2 9575 1215 124 9505 1233 121 9492 1207 120 9559 1206 120
14/ 2 9588 1356 151 9517 1226 120 9504 1202 120 9572 1349 148

Omslaget
Rymcffarjan Columbia
(Foto: NASA)
Columbia med Owen Garriot har varit hord har i 
Sverige vid ett antal tillfallen, bl a av SM0GZF 
och SM5DDX.

I en del dagstidningar har berattats att 
svenska sandaramatorer haft kontakt med 
rymdskytteln. Ett av referaten sager att kon- 
takten varat under ca 10 minuter p5 21.390 
MHz. Har ror det sig tydligen om ett missfor- 
stSnd. Ett par amerikanska stationer har rela- 
at rymdtrafiken och det ar tydligen denna 
som de svenska amatdrerna uppfattat.

Nedtagningen efter de tio dygnen i rym- 
den var narmast problemfri. Foljaktligen tap- 
pade massmedia darefter helt intresset for 
prestationen. Red.

AMSAT-SM
har kommrt med ett digert novembemummer 

6/83. Ur innehSllet kan namnas incidenten nar 
OSCAR 10 kolliderade med tredje raketsteget 
som "hann rfatt" satellrten, samt de Stgarder 
som vidtogs darefter. SM5CUP recenserar artik- 
lar ur VHF-communications om "digitalisering av 
vadersatellrtbilder".

Softnet User Group har fStt med ett par sidor 
om sin verksamhet. Jag hoppas att alia som 
syssiar med AMSAT i SM har tillgSng till skrif- 
ten. Red.

TELEX
AS Elektrisk Bureau i Norge annonserar nu 

efter tekniker fdr utveckling av TELE-X. Det 
ar ett nordiskt samarbetsprojekt fdr att ut- 
veckla ett experimented satellitsystem fdr 
hoghastighets datakommunikation, video- 
kommunikation och rundradio.

(Aktuell Elektronikk 9/83)

VARV
RS7

UT GR W VARV
RS8

UT GR V
9171 1339 95 9127 1243 77
9183 1330 94 9139 1240 78
9195 1320 93 9151 1237 78
9207 1310 92 9163 1234 79
9219 1301 91 9175 1231 80
9231 1251 90 9187 1228 81
9243 1242 90 9199 1226 82
9255 1232 89 9211 1223 82
9267 1222 88 9223 1220 83
9279 1213 87 9235 1217 84
9291 1203 86 9247 1214 85
9304 1352 115 9259 121 1 86
9316 1343 114 9271 1209 87
9328 1333 113 9283 1206 87
9340 1323 112 9295 1203 88
9352 1314 111 9307 1200 89
9364 1304 ill 9320 135 7 120
9376 1255 110 9332 1354 121
9388 1245 109 9344 1351 121
9400 1235 108 9356 1348 122
9412 1226 107 9368 1346 123
9424 1216 106 9380 1343 124
9436 1206 105 9392 1340 125
9449 1356 134 9404 1337 126
9461 1346 133 9416 1334 126
9473 1337 132 9428 1331 127
9485 1327 132 9440 1329 128
9497 131 7 131 9452 1326 129
9509 1308 130 9464 1323 130
9521 1258 129 9476 1320 130
9533 1248 128 9488 1317 131

AMSAT SWEDEN 
Box 87
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Sune Matts son, SM6AOQ
Guldgubbegatan 3 B
S-434 00 KUNGSBACKA

Ja sS var det dS dags for Srets forsta QRP- 
spalt. Sedan sist har jag fStt brev frSn nSgra 
lasare med tips om spaltens innehSII bl. a. 
och det tackar jag for. SM6FPC/Peter er- 
bjuder sig att oversatta intressanta delar ur 
"Nieuwsbrief", som ar organ for Benelux- 
QRP-klubb och skriven pS hollandska. 
SM4MNT/lngvar kommer med mSnga friska 
idSer, och frSgar ocksS om QRP-ARCI (den 
amerikanska QRP-klubben) ger ut nSgra dip- 
lorn. Det gor dom, och mera om det langre 
ner.

Det finns inte speciellt mycket att hamta 
pS den kommersiella marknaden for QRP- 
aren. Heathkits HW8 ar en gammal klassiker 
som har sett likadan ut bSde utan och innan i 
mSnga Sr. Sandaren ISter fortraffligt, men 
mottagaren ar trots god kanslighet inte av 
allra basta klass. Med fyra band (3,5 — 21

MHz) och enbart CW, duger den dock fint 
for portabelbruk och liknande. En annan 
klassiker ar Ten-Tec's Argonaut, som dess- 
utom har SSB och forsedd med alia de gam- 
la banden (3.5 — 28 MHz). PS aldre modeller 
var 28 MHz-bandet hoppackat, sS att hela 
bandet motsvarade 500 kHz pS dvriga band. 
Det blev alltsS lite "pilligare" att tuna pS 10 
meter. PS den senaste modellen (515) har 
man delat upp 28 MHz pS fyra band, och 
man har for den skull infort en extra om- 
kopplare. De nya WARC-banden lyser dock 
med sin frSnvaro, och det ar synd. Argonau- 
tens konstruktion ar mycket enkel, och det 
hade sakert inte varit sS svSrt att komplettera 
med de nya banden. Jag tror att de fiesta ha
de foredragit detta som alternativ i stallet for 
en f drbattrad 28 MHz-funktion.

PS bSda dessa lilleputtransceivrar finns 
det en hel del forbattringar man kan gora, 
och mSnga sSdana har beskrivits i olika ma- 
gasin. Du som har modifierat Din HW8 eller 
Argonaut, varfor inte skriva en artikel i QTC. 
En byggbeskrivning pS en liten transceiver 
for 160 meter skulle ocksS sitta bra. Detta 
band saknas ju pS mSnga, ja dom fiesta av 
vSra vanligaste koptransceivrar.

Kommer du ihSg vilka byggbeskrivningar 
som varit publicerade dom senaste Sren i 
QTC? Jag gjorde en tillbakablick i 80-talets 
SrgSngar pS jakt efter lampliga projekt for 
QRP-aren. Och si, jag hittade inte mindre an 
tre stycken transceivrar for 3.5 M Hz.

1980/3 80 m QRP-transceivrar med CW 
och DSB (SM5TA)

1980/9 80 m transceiver med fyra transis- 
torer (SM6DW0)

1981 /2 80 m transceiver (SM7EY)

Det finns en del diplom utgivna, dar man 
mSste kora erforderliga forbindelser med 
QRP. Regler for sSdana diplom kommer dS 
och dS har i QRP-spalten. Den amerikanska 
klubben (QRP-ARCI) ger ut inte mindre an 
fem stycken QRP-diplom. Dessa var publi
cerade i Diplomspalten sS sent som i nr 12 
1982, med bilder och allt. Den som til aven- 
tyrs inte har detta nummer kan sakert fixa en 
kopia. Jag staller garna upp om jag fSr ett 
SAE. Har foljer en kort beskrivning pS de fem 
diplomen: QRP-25 (kontakta 25 medlemmar i 
QRP-ARCI), WAC-QRP (sex kontinenter 
korda med QRP), WAS-QRP (grunddiplomet 
for 20 USA-stater, endorsements for 30, 40 
och 50 stater), DXCC-QRP (samma regler 
som for det vanliga DXCC men kort med 
QRP forstSs) och slutligen 1000-Mile-Per- 
Watt (ett QSO dar avstSndet i Miles dividerat 
med effekten i Watt blir minst 1000). Med 
QRP menas for dessa diplom en uteffekt av 
max 5 Watt pS CW och 10 Watt PEP pS 
SSB.

CW-spalten SM5TK Kurt Franzftn 
Hoglundav. 19
611 37 NYKOPING

Jag ar annu ej QRV pS mitt nya QTH i Ny- 
koping i brist pS antenn. Men sS smSningom 
hoppas jag losa det problemet, om inte TVI 
eller HI-FI-I satter stop (= Interferens) och 
kanske tvingar till QRP-korning.

Emellertid har ett bidrag influtit till over- 
tecknad:

Du nyborjare som vill
forbattra din telegrafi!

Vet du, att det finns en aktiv nordisk 
intresseforening just for DIG?!

Det ar SCAG (Scandinavian CW Activity 
Group), dar du kan traffa likasinnade, vara 
med i contests, diplomkorning eller vanliga 
QSO-traffar pS banden. Dar kan du fS kora 
din egen takt och fS hjalp med allt, som ror 
amatdr-telegrafi, teknik och mycket annat 
intressant. Du fSr som medlem ocksS det 
populara "SCAG News-Letter" (SCAG-NL) 
varje kvartal mycken information kring CW, 
teknik m.m.

Alla ar valkomna som medlemmar. Satt 
bara in 30 svenska kronor (Srsavgift) pS vSrt 
postgiro nr 83 61 33-9/SCAG, sS kommer 
SCAG-NL, medlemslista m.m.

Vai mott, 73 de Holger/SM7GWF (ordf. i 
SCAG).

SCAG info-nat
ar QRV varje sondag kl. 1030 svensk tid/- 

SvT pS 40 m 7027 kHz. Hela Skandinavien 
kan finnas representerat pS natet plus G och 
DL-stationer. Folj natkontrollens anvisningar 
(NCS = Net Control Station). En redovis- 
ning pS de praktiska QN-signalerna finns i 
medlemsmatrikeln och praktiseras f.n. av 
SM6NFF som NCS. En smart trafikteknik 
som inbjuder till samarbete och gor oss jam- 
forbara med SSB-nat om ej annu battre.

Men skulle problem uppstS sS lotsar NCS 
dig in pS natet.

Haromdagen sSg jag en "riktig" hand
pump modell LM-nyckel. Dvs en riktig stabil 
telegrafnyckel som sSIdes for 50 kronor. . .! 
under en improviserad auktion nSgra minuter 
innan jag kom till motet. SM5-GZQ ar att 
gratulera till det fina kapet pS Nykopings 
Sandareamatdrers nov. mSnadsmote.

FS se om kommentarerna kring SCAG 
nySrstraff/SKD medfor nSgra intressanta 
kommentarer kring den anvanda hand- 
pumpen (modell t. ex.).

El-bug via dator
I borjan av Sret hade jag efter nSgra vec- 

kors praktik ordnat en dator VIC-20 i BASIC 
som en skrivmaskinsbug. Emellertid kom jag 
i kontakt med en annan amator, som gav mig 
ett bugprogram pS kassett men i maskin- 
sprSk (assembler) for VIC-20. Detta var helt 
overlagset BASIC-koden nar det galler 
snabbheten. BASIC hade en tendens att i 
hogre takter klippa tecknen. SS icke assemb
ler, darfor rekommenderas att granska dator- 
marknaden for ett CW-program i maskin- 
sprSk.

Frasse

FOC
Den 11 juni 1983 valdes till ordforande i 

The First-Class CW Operator's Club for 
1983/84 den valkande konstruktoren av 
G5RV-antennen Louis Varney, G5RV. Louis 
ar den nastaldste medlemmen i FOC som 
grundades1938.

(cq-DL)

telegrafisAndningar
FRAN RADIO SL5BO

Tid: Jan 09—apr 16 1984. MSndagar och 
torsdagar kl 18.30 —20.45.

Frekvens: 3655 (±5) kHz.
Sandningsklass: J3E (lagre sidband).
Lektionsprogram:

Tid MSnd. Torsd. Anm

1820-1830 I
1830-1915 GU GU
1915-1920 U, I
1920-2005 GU GU
2005-2025 40-takt 80-takt
2025-2045 60-takt 100-takt

GU = Grundlaggande morseinlarning med 
lararkommentarer.

I = Installningssignal.
U = UppehSII (rast).
Takttraning utgors av fingerad kryptotext 

(militara meddelanden) och klart sprSk.
Fingerad kryptotext sands under udda 

kalenderveckor och klart sprSk under jam 
na kalenderveckor.

ForfrSgningar angSenden sandningarna 
samt rapporter, som tacksamt mottages, 
adresseras till:

Armens Stabs- och sambandsskola 
Trafikdetaljen
Box 923
199 25ENK0PING
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RAVJAKT

Den femte, dvs rav nr 4, var inte p3 humor 
idag.

S3 brakade det hela ig3ng. Rav nr 1 var lite 
trog i starten men rav nr 2 och nr 3 ylade for 
full hals. Rav nr 5 hordes bara ett par ylande 
ifrSn. Full rusning mot rav nr 2, men forst ha
de jag naturligtvis tagit ut baring och rikt- 
ning. Det marktes genast att jag inte sprungit 
n3got det senaste halv3ret. Redan efter 200 
m var orken slut. Men det fanns gott om ste- 
nar att vila p3 och det gjorde jag. Sen borja- 
de jag smSspringa langs halvmilssp3ret.

Efter en stund borjade rav nr 2 att sanda 
igen. Jag fortsatte sm3springandet samtidigt 
som jag pejlade med saxen. Men s3 upp- 
tacker jag att baringen andrar sig och nu ar 
90 grader fel. Bast att stanna upp och coIla. 
Jas3, den ligger troligen gomd daruppe 
bland stenarna. Nu tystnade sandaren. Pas- 
set ar slut. I samma ogonblick startar rav nr 3 
sitt sandningspass Bast att pejla den och rita 
in baringen p3 kartan medan jag vantar p3 att 
rav nr 2 skall starta igen. Jas3, rav nr 3 ligger 
3t Hundstugan till, tanker jag under det att 
jag ritar in baringen. D3 vet jag vilken vag jag 
skall g3.

Men nu galler det att forst hitta rav nr 2. 
Var kan den finnas gomd? Jag klanger och 
letar mellan stenar och buskar, men jag hittar 
ingen rav. Jag tittar efter antenn och 
motviktsledning men ser inget misstankt.

Plotsligt tjuter det till i lurarna. Tv3an har 
borjat sanda igen. Jag pejlar, fSr in en baring 
och satter ivag. Raven blir allt starkare. Nu 
m3ste jag vara nara. Jag rusar vidare under 
ivrigt pejlande med saxen, men s3 tycker jag 
att signalerna blir svagare. Jag vander om, 
g3r sakta, spanar ivrigt. HAR ar den! Det en- 
da jag ser ar den roda stampeln med vilken 
man stamplar kontrollkortet som bevis p3 att 
man har hittat raven. N3got mera ser jag in
te. Banlaggaren SM5AFU har gomt sanda
ren 100 %.

Jag skyndar mig att stampla och g3r 
snabbt darifrSn. Flera kan ju komma och det 
ar ju onddigt att visa var raven ligger gomd. 
D3 ivag for att ta rav nr 3. Nu har orken tagit 
slut helt. LSngsamt g3r jag langs stigen i rikt- 
ning mot Hundstugan. Baringen hade jag ju 
tidigare lagt in p3 kartan. Jag har nastan 3tta 
minuter till nasta sandningspass. Jag stude- 
rar kartan medan jag g3r. For att f3 ett sakert 
"kryss" med baringar borde jag hinna fram 
till inagan och pejla darifrSn. Jag tar ut mina 
sista krafter, borjar springa och hinner lagom 
fram d3 trean borjar sanda. Oj, jag har gStt 

for I3ngt. Den ligger inte vid Hundstugan ut- 
an rakt in i skogen.

Jag tar ut kompasskursen och g3r p3 den. 
Raven slutar sanda och jag har annu en bit 
att g3, tror jag. Men nasta pass m3ste jag hit
ta honom. Jag gSr vidare p3 kompasskursen. 
S3 kommer jag fram till en skaplig stig som 
grenar sig. V3gar inte g3 langre med risk att 
g3 for I3ngt. Jag satter mig och vilar i solen. 
Skont! Under tiden tanker jag: Nar nu raven 
borjar sanda, foljer jag antingen den vanstra 
eller den hogra stigen, beroende p3 barin
gen.

S3 borjar den sanda. Jag tar snabbt ut ba
ring och riktning. Jag foljer den ena stigen 
ett stycke men f3r strax ge mig in i sn3r- 
skogen. sandaren okar alltmera i styrka. Jag 
si3r p3 dampningen, narstriden borjar. Skall 
jag hinna fram innan sandaren tystnar? Styr- 
kan okar ytterligare ju narmare jag kommer 
sandaren. Nu m3ste jag vara framme, men 
var? Det knakar i lurarna. DAR ar den, myc- 
ket noga dold inne bland tatt ris och trad. 
M3ste g3 runt for att komma fram till stam
peln. Bra gjort att hitta ett s3dant gomstalle, 
Goran.

Nu har rav nr 1 startat. Snabbt tar jag ut 
baring och riktning. Mina krafter racker nu 
bara till en stilla promenad i det vackra host- 
vadret. Jag hinner studera svampletare, men 
jag ser ingen svamp, ser motionarer och 
sondagsflanorer. Jag knallar p3 i riktning 
mot raven och nar den borjar sanda igen, 
bryr jag mig inte om att rita in baringen p3 
kartan utan ger mig p3 kompasskurs rakt in i 
skogen. Innan han slutar att sanda stannar 
jag upp och tar exakt kompasskurs. Jag fort- 
satter p3 kursen s3 noga jag kan en god 
stund. Stannar upp. Jag har en kansla av att 
jag inte skall g3 langre. Tittar efter n3gon 
sten att vila p3 till nasta pass. Ser inte til nSg- 
ra typiska ravgryt, bara n3gra sm3 granbu- 
skar. M3ste g3 en bit till.

Sittande p3 h uk ser jag fram3t under gran- 
buskarna. Ingen sandare. Ser bak3t i busken 
bakom mig. Mindre an en halv meter fr3n 
min anda hanger den roda stamplen i granen 
som gommer sandaren. Vilken tur! Eller var 
det skicklighet?? JO MEN VISST! Tur att jag 
inte gick langre.

Tack SM5AFU Goran, for en trevlig jakt 
med listigt (som en rav) utlagda sandare, och 
tack for att du ringde mig!

SM5AATNils

(Ur QSO-bladet, Linkopings Radio- 
amatdrer 5/83).

Ravjakt eller RPO
Benamningen har diskuterats lange med 

skal for och emot. Ett av skalen mot ravjakt 
kan vara att uttrycket kan missuppfattas. 
VasterSs Radioklubb har f3tt ett anonymt 
brev med foljande lydelse: "Ni uppmanar till 
ravjakt den 7 maj—83 i Satra Brunn ser jag i 
ett PM och om det tycker jag inte. Varfor do- 
da forsvarslosa djur? Kan vi inte alia p3 jor- 
den leva i fred. Vem har sagt att just du har 
ratt att utplSna liv. Du f3r igen det i nasta liv 
om du fattar n3t. Intelligenta manniskor 
svsslar inte med s.k. jakt. Halsn. KF".

Ar det skoj ar det allvarligt. Ar det allvar 
s3 ar det annu allvarligare.

SM3WB

En RPO
eller en ravjagares upplevelser.

P3 lordagens em ringer telefonen. Nar jag 
svarar, hor jag en valbekant stamma, 
SM5AFU Goran, som p3 sitt som vanligt for- 
synta satt p3minner mig om RPO-tavlingen 
p3 sondag kl 1000, tillika LRA-masterskap. 
Det ar bara att tacka for pSminnelsen, forso- 
ka tanka ut hur dagsprogrammet for sonda- 
gen ar. Hittar inget g3ngbart skal till att tacka 
nej utover min ommande fot. OK, jag skall 
forsoka komma, lovar jag.

Det kandes som om 3r hade g3tt sen jag 
senast jagade rav. Var fanns prylarna? Ner i 
kallaren och leta. Jo men visst, saxen, horlu- 
rama, kompassen samt den nya Vidingsjd- 
kartan som jag kopte i vSras I3g p3 sin plats i 
sk3pet. Tank vad tid man tjanar p3 att vara 
ordningsam! (Tur att min xyl inte laser detta, 
for d3 bleve det QRM.) Men batterierna d3, 
de ar val doda. P3 med lurarna och skruv- 
mejsel och matinstrument. Av med locket. 
Jag vred lite p3 batterierna, ett svagt frasan- 
de och knastrande ljud lat hoppfullt, d3 var 
det val oxid och nedgSngna batterier. Men 
den gamla kallddningen vid sluttransistorn 
som jag fixade med en bit skumplast for tre 
3r sedan, ar den OK? D3 small det till i lurarna 
s3 jag trodde att mina gamla men nastan fel- 
fria trumhinnor skulle lagga av. Sedan upp- 
stod ljuv musik i lurarna, dvs en CW-station 
hordes. Jag "collade" batterierna. OK, de 
verkade klara av ytterligare en jakt, s3 det var 
bara att lagga p3 locket igen, rada upp prytt- 
larna p3 bordet, stalla om det digitala 
armabandsuret till vintertid och invanta 
sondagen.

Efter fullbordad skonhetssomn blev det ant- 
ligen sondag. En stadig grotfrukost intogs, 
p3 med traningsoverall, in i bilen och ivag till 
Vidingsjo. Val ditkommen 10 min fore start 
finner jag till min gladje flera bekanta, tjusiga 
personer. I vimlet skymtar jag SM5FSB Be- 
ngt med yngsta dottern Ann. Vidare ser jag 
SM5CWD Bengt ocks3 han med sin yngsta 
dotter som nastan vuxit ifatt sin far. Ikladd 
vit kalufs s3gs sjalvaste radiohandlaren 
SM5JNJ Bernt djupt begrunda sin sax funk- 
tion. Va' kul! Tv3 minuter fore tio kom 
SM5AFU flygande ut ur skogen i sin SAAB. 
Nar han landat och kuperat motorn, beratta- 
de han att vi bara har fyra ravar att f3nga.
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FRAN DISTRIKT OCH KLUBBAR
"STORA STOTEN" FALU

* SSA RADIOKLUBB
A RS MOTE 1984 60 Ar

Grand Hotel i Falun Ar platsen for SSAs 
Arsmote 1984 och tiden Ar den 15 april kl 
10.00.

Utstallarna disponerar sina lokaler frAn fre- 
dag eftermiddag och samtidigt pAgAr SSAs 
styrelsemote. Detaljprogrammet for lorda- 
gens aktiviteter kommer att fardigstallas un
der december for publicering i februari- 
numret av QTC. For darner och andra som 
inte deltar i lordagens dvningar kommer det 
att ordnas sarskilt program. Vi har ju en 
mangd sevart: Bl. a. Falu Gruva med mu
seum, Dalarnas museum, Carl Larsson- 
gArden, Lugnets sportanlaggning med fan- 
tastisk utsikt frAn hopptornen m.m.

Glom inte att ta med XYL, YL eller sambo! 
Vi ses i Falun!

Falu Radioklubb/SM4GL

Hobby -84
Den 12—15 april 1984 gAr i Svenska mas- 

sans lokaler i Goteborg massan "HOBBY 
-84" av stapeln. Goteborgs Sandareamatdrer 
ska vara med och representera hobbyn 
amatorradio med en egen monter. Atskilliga 
handlare frAn nar och fjarran Ar inbjudna att 
f3 visa upp och salja sina produkter. Flera 
landsomfattande och lokala foreningar er- 
bjuds att i Svenska massans lokaler fa hAlla 
moten, aven Arsmoten.

M3nga intressanta foredrag och filmfore- 
visningar om amatorradio kommer att hAllas.

Tyngdpunkten pA HOBBY -84 kommer att 
vara pa hobbydatorer. En hel hall av massan 
kommer att disponeras av handlare med 
hobbydatorer. Landets hittills stdrsta "work
shop" kommer ordnas. Dar far de olika 
datorklubbarna en chans att visa vad dom 
kan.

Ett sA kallat "swap-meet" dvs. en 
loppmarknad kommer att ordnas. Detta Ar 
ett utmarkt tillfalle att gora fynd, bli av med 
gammal junk osv.

Den som vill ha mer information ang. 
hotellrum, monterpris o.d. kan skriva eller 
ringa till Svenska massan stiftelse, Tom Lar 
sen, Box 5222, 402 24 Goteborg, tel. 031 
20 00 00.
Vi ses i Goteborg — GSA gm. SM6ETR

AVREAGERA DIG

pA SSAs
HQ-NAT

Idrdagar kl. 09.00 SNT pA 3630 och 7070 
kHzSSB.

Masterstation: SM7DLZ.

SK7RMV p3 nytt QTH
"Repeatern i Vimmer" har under lAng tid 

varit nAgot av en "lokalrepeater" for Vim- 
merby centrala delar och nAgon mil runt 
staden. Detta pA grund av problem med sta- 
tionar placeringsort. MAnga forslag har kom- 
mit fram for att fA repeatern pA ett fritt och 
bra lage men alia forslag har stupat av olika 
anledningar. Nu har man tack vare en 
tillmotesgAende chef pA kommunens tek- 
niska kontor fAtt tillstAnd att prova ett verk- 
ligt bra QTH namligen pA vattentornet i sam- 
hallet Storebro strax utanfor Vimmerby. 
Eftersom antalet amatorer i och runt Vim
merby Ar ringa sA var det mAnga turer kring 
den stora dagen dA flyttningen skulle ske, 
detta for att det ar problem att fA ihop folk 
som vill och kan hjalpa till.

Men lordagen den 5 november sA var i alia 
fall dagen inne for att flytta antenner och sta
tion. Jobbet tog hela dagen i ansprAk och de 
som stallde upp var Lennart 7KPH, Goran 
7JIV, Lasse 7MEW, Lasse 7FHO samt Janne 
7JIY.

Konditionen sattes verkligen pA prov nar 
allt skulle baras upp de 166 trappstegen till 
toppen av vattentornet. Det var forutom sjal- 
va repeatern, verktyg, antenner och allt an- 
nat.

Mastroren tirades upp utvandigt eftersom 
dessa ej gick att bara upp. Vid 16.00-tiden pA 
eftermiddagen var det dags for Lasse 7MEW 
att slA pA natstrommen till SK7RMV och som 
forsta rost pA repeatern hordes Lasse 7DZD 
frAn Eksjo. Senare kom det grabbar frAn VAs- 
tervik och Kisa och mAnga andra orter runt 
om for att checka in pA repeatern. Nar detta 
skrivs i slutet av november har vi ej hunnit att 
stamma av och finjustera kaviteterna och an
dra trimbara saker pA stationen men detta 
skall goras sA snart som mojligt. Antennerna 
som vi nu anvander Ar en dubbel-5/8-ing for 
mottagningen och en dipol for sandningen.

Nar vi vAI f Ar vArt tillstAnd att ha repeatern 
stationar pA vattentorne sA kommer det att 
sattas upp en kraftigare mast och ev. andra 
antenner.

PA eterhorande via SK7RMV kanal R1 
tecknar SM7JIY Janne samt grabbarna i 
radioklubben CQ i Vimmerby.

Repeatern SK5RKF
DA vi bl. a. p.g.a. de allt oftare forekom- 

mande s.k. gummitummarna beslutat prova 
ett nAgot annorlunda oppningsforfarande av 
vAr repeater i Fagersta kan det kanske vara 
lampligt att saga nAgra ord om detta.

Det gAr nu inte att oppna den enbart ge- 
nom 1750-ton utan man sander forst 1750 
och darefter sitt call sedan man 'slappt" 
tonpipan. Gor man denna manover inom 5 
sek. fAr man upp repeatern. Sedan skall man 
innan 4 min gAtt slappa upp PTT-knappen ett 
ogonblick, annars gAr rptrn ned. Men detta 
senare ar inget nytt.

SK5JV/SM5HSL

*

SL8CKR
HMS Carlskrona Andrade tiden for 14.303 

passningen strax fore avgAngen frAn Karls- 
krona. For att undvika kollission med andra 
nat Andras tiden till kl 16.30 UTC. Lyssna 
Aven pA SSA-bulletinen.

BIAsigt och kallt var det denna dag nar 
antennerna skulle upp, pA bilden ses fr.v. 
Lennart 7KPH, Lasse 7FHO, Lasse 7MEW 
samt Janne 7JIY.

Repeatern "i luften" forsta QSO:et med 
SM7DZD i Eksjo ar just fullbordat. med 
IC-2E i naven pA Lasse 7FHO och t.v. Las
se 7MEW som hade aran att slA pA statio
nen vid det nya QTH.et.. . Foton: 
SM7JIY.

EFTERLYSNING
Kodak diaserie med bilder frAn Tuliranta, 

Abo slott, landskapsmotiv m.m. soker sin 
Agare. 0411 - 415 47, kvAllar.

*

EFTERLYSNING
MAnga av er som var med pA SRA:s Field- 

day pA Kinnekulle helgen 13/14 augusti. 
Som ni kanske kom i hAg sA sAlde vi lotter ur 
en lotteriring. Vinsten pA detta lotteri Ar en 
fin transformator. Nu har vi i alia fall dragit 
vinstlotten.

Den Ar foljande nr 57 serie F. Visar det sig 
att just du har den hAr lotten. slAng den dA 
bums i ett kuvert och skicka den omgAende 
till SKARABORGS RADIOAMATdRER, 
BOX 2039, 542 02 MARIESTAD 2. Glom inte 
och skriv ditt eget namn och adress. NAr vi 
erhAllit lotten sA skickar vi den fina trans- 
formatorn per post till er.

SM6NJK Peter
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"C fa gli scherzi a
Assiociazione Radioamatori 
Italiani (ARI),

dvs. Italiens SSA, har en mSnatlig tidskrift 
"Radio Rivista" som utmarker sig for ett 
mycket snyggt utforande. Omslaget alltid i 
farg p3 hogglanspapper. Sidantalet ar nSgot 
over 100 i varje nummer. Inne i tidningen har 
man mangder av fina fargbilder och tid
ningen ar professionellt gjord av en omfat- 
tande redaction.

I majnumret 1983 fanns en rubrik som 
vackte mitt intresse: "Chi fa gli scherzi a 
SM0AGD." Scherzi betyder skamt och jag 
visade artikeln for SM0AGD vid hans Gavle- 
besok. Aven han blev intresserad. Han lat 
Georg SM3BEE oversatta artikeln och Erik 
har aven gjort nSgra kommentarer till den. 
Det har fenomenet vid pile-up-korning med 
rara stationer ar sakert inte unikt och darfor 
anser jag att artikeln kan vara vard att Mer
ges i QTC:

Vem skamtar med
SM0AGD?

PS -AGDs vardighet och allvar kan man 
vara saker. Hur som heist. Efter den senaste 
expeditionen utford av den store svensken 
till Pacific har mer an en italienare rSkat ut for 
overraskningen att fS KH1 konfirmerad men 
inte den lika viktiga T31. Visserligen ar det 
samma d (Canton), men for DXCC ar vardet 
dubbelt. Motiveringen har alltid varit dras- 
tiskt identiskt: "not in the log". NSgon 
sportsman har accepterat nederlaget (om 
man kan tala om nederlag) — sS lange som 
det finns liv finns det DX — andra om de har 
tagit det pS allvar ar valdigt sakra pS att ha 
hort sig fS svar direkt, med de basta av kol- 
legor redo att intyga det. Det tjanar ingenting 
till, forstSr man, aven om nSgon "old timer" 
kommer ihSg, att i vissa fall, en inspelad kas- 
sett har mirakuldst nog, fcitt minnet att Ster- 
vanda till andra framstSende personer. Ett 
skamt av Eric? Knappast — han tycks inte 
vara den typen, nar man hort hur han kan bli 
forbannad om nSgon ropar honom tre gan
ger "for att vara saker". Kanske nSgot "slug- 
huvud", den dar morgonen roat sig pS hans 
(vSr) bekostnad. Man mSste ha gott om tid, 
for att kora split en halvtimme och fora en

SM0AGD?"
massa folk bakom ljuset, dels i QRM och 
med en signal, ofta blygsam, som T31AE- 
dipolen och -vertikalen medgav".

Erik skriver: "Det ror sig tydligen om det 
gamla vanliga problemet. I den hoga QRM- 
nivSn och roran som uppstSr pS bandet nar 
ett rart DX dyker upp, ar det mSnga som 
onsketanker, eller tror att dom haft QSO. 
Dom chansar och skickar QSL till QSL- 
managern.

Han tvingas returnera mSnga med pSskrif- 
ten: "Not in log". En del ndjer sig inte med 
det, utan skickar nya brev med intyg, band- 
inspelningar och t.o.m. hotelsebrev. (For 
nSgra Sr sedan blev Jorgen SM3CXS hotad 
med Stal om han nSgonsin kom till Japan. 
Tursamt nog har han annu inte haft anled- 
ning att resa dit").

Ibland dyker pirater upp och har kul en 
stund med en ISnad signal, det ar vad italie- 
narna tror.

For nSgra Sr sedan fick Jorgen en massa 
QSL till SM0AGD/ZX (Burma). Jag har aid
rig satt min fot i Burma! Men nSgon tyckte 
val att det var en trevlig signal och passade 
pS att lura sina kollegor en stund. Where are 
the gentlemen?" SM3WR

Om -AGD ger sig ut pS nSgon ny expedi
tion sS ar det troligt att Eva SM0OTG fol 
jer med som first operator. Foto: SM7QY.

ANNEE MONDIALE DES 
COMMUNICATIONS
WORLD COMMUNICATIONS 
YEAR_____________________
ANO MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES

WCY-signaler 
jorden runt

SM0COP har pS begaran gjort upp en lista 
over WCY-signaler utdelade av teleforvalt- 
ningarna. Listan gor ej ansprSk pS att vara 
komplett men visar nSgot av intresset for 
varldskommunikationsSret.
Forbundsrepubliken Tyskland:

DF1WCY, DF2WCY etc. DJ0WCY, 
DL1WCY etc. DL1WCY, DL2WCY etc. 
DF0WCY DARC klubbstn. DK0WCY 10 
MHz Aurora Beacon. DL0WCY AMSAT- 
DL.

Spanien: ED2WCY, EE2WCY.
England: GB2WCY.
Norge: LA1WCY.
Bulgarien: LZ0WCY.
Tjeckoslovakien: OK0WCY.
Danmark: 0Z9WCY.
Foljande lander har fStt speciella WCY- 

prefix:
Canada: CI1, CI2, SK1, CY1-CY8.
Frankrike: TO
Portugal: CQ, CR, CS, CU.
USSR: RJ8WCY, RL7WCY, R05WCY, 

RP2WCY, RT5WCY, RV0WCY, RV3- 
RV6WCY, RV9WCY.

Tunisien: TS9WCY.
Australian: VK9WCY.
Singapore: VS6WCY.
Nya Zeeland: ZL1WCY, ZL2WCY etc.
Jugoslavian: 4N1WCY, 4O5WCY, 

4O7WCY.
Israel: 4C4WCY.
Tanzania: 5H3WCY.
Sudan: 6U0WCY, 6U1WCY, 6U2WCY, 

6U5WCY.
Sverige: Fick varken det ena eller det an

dra, dS televerket beslutat att icke tilldela 
nSgra specialsignaler med anledning av 
WCY. Red.

HMS CARLSKRONA LANGRESA 13/121983-16/3 1984

Innan HMS Carlskrona gav sig ut pfi vinterns ISngresa 
varSM7QY och "monstrade" radiobesattningen. Fr. v. Idjt- 
nant Thomas Carlsson, lojtnant Per Siebing, Lasse Sjogren 
SM5NTL, Jerry Ljungkvist, Krister Ranta och Arne Anders
son SM7ORH.

Denna bild visar radiorummer pS Carlskrona. SM7CZO 
Arne (i vit skjorta) ar pS besok ombord. Tidtabellen for re
san finns i QTC 12/83. Post till HMS Carlskrona sandes un
der adress: Orlogspost, Malmo ban utrikes.

CARLSKRONA
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CQ CQ CQ CONTEST DE. ..
Jahaja. S3 var det dags igen. Aven denna 

veckanda ska forstoras av dessa evinnerliga 
tester. Grrrrr. . .

Har g3r man hela veckan och ser fram 
emot veckoslutet i hopp om att f3 koppla av 
lite med nAgra trevliga QSO:n p5 kottvSgen, 
men s3 fort man sISr p3 riggen s3 drabbas 
mina dron av detta evinnerliga CQ CONTEST 
CQ CONTEST CQ CONTEST. . .

Och efter att ha forsokt ett par ggr att sva- 
ra en testforare utan att sjalv delta i testen, 
eller forsokt sig pS ett normalt CQ under p3- 
gSende test, s3 gor man inte om det miss- 
taget!

Innan jag fick det eftertraktade certet sS 
inbillade jag mig att det bara var p3 PR- 
bandet man kunde drabbas av att bli ombedd 
att fara fram till ett valkant HETT STALLe! 
— Nu vet jag battre. AMATORANDA? Bha-
aa. . . Det har sina risker att stora dessa 
stressade testforare.

Jag funderade lange p£ anledningen till att 
dessa tester ar s5 populara? Och har kommit 
fram till att det troligen forhSller sig s3 att en 
relativt liten grupp av testforarna ar mycket 
intresserade av tavlingsmomentet. Sedan fSr 
dessa en enormt ISng svans av amatdrer med 
britande kunskaper i Engelska som ser tes- 
terna som sin enda chans att kora "hela varl- 
den" med ett ordforrSd som man kan rakna 
p3 sina fingrar, plus signalstyrka och las- 
barhet!

Har oxo funderat pS om det inte finns nS- 
got satt att gora testerna trevligare s3 att 
aven vi som inte ar roade av ett QSO som ba
ra bestSr av "TNX FER CALL. YOUR RST IS 
5.9.9 - QRZ? CONTEST. . ." kunde f3 lite 
behSllning av testerna?

OvanstSende frSga overlamnar jag med 
varm hand till Er som utformar reglerna for 
testerna.

Men jag vet nSgot som skulle f3 en 
omedelbart positiv effekt och halsas med 
stort jubel av alia oss som inte uppskattar 
testerna i deras nuvarande form:

PUBLICERA EN LISTA OVER TESTFRIA 
VECKOSLUT!

Kanske man oxo med tiden skulle kunna 
tanka sig ett Test-fritt bandsegment pS varje 
band? For en intressegrupp ska val inte 
kunna f3 monopol p5 alia for Amatorradio 
upplStna frekvensomrSden nar dom sjalva s3 
onskar?

Med Hopp Om Snar Battring
SM6HC0rTore

Avskaffandet av tester
kraver sakert mSnga och tidskravande inter- 

nationella konferenser. Testfria bandsegment har 
foreslagrts, provats och misslyckats. SSAs test- 
ledare skall forsoka gora en lista over testfria 
veckoslut. Men tester ar ju globala och det ar 
narmast omojligt att f3 fram uppgifter frSn hela 
variden for att listan skall ha nSgot varde. I av- 
vaktan p3 det s5 borde -HCO inte ha nSgra 
svSrigheter att f3 fram uppgiftema ur "Test- 

kafendem”. Red.

Nya medlemmar och signaler
Nya medlemmar per den 30 november 1983 
SM5AWR Per Johansson, Tungelstavagen 29 C,

137 00 VASTERHANINGE
SM3HAD Hans-Goran Sohlberg, Box 23,

810 10TORSAKER
SM0MOG Bjorn Mohr, Ullbergsvagen 113,

135 67TYRES0
SM3MPN Knut Wallin, Stenbacksvagen 14,

826 00 S0DERHAMN
SM0NZF Henrik Edstrom, HjalmvSg 5,

175 61 JARFALLA
SM0OFR Lars Fristedt, Grindtorpsvagen 23,

182 32TABY
SM7OLA Ola Widlund, TdrnsSngarevagen 17,

352 42 VAXJO
SM0OLY Erik Johansson, Lansmansvagen 177,

191 70SOLLENTUNA
SM5OMO Hans Olofsson, Pettersbergsgatan 31 C,

2 tr„ 724 63 VASTER AS
SM7ONO J drgen Lantz, Aspfisgatan 21,

564 00 BANKERYD
SM5OPF Ake Eriksson, Emausgatan 49 A,

722 21 VASTERAS
SM7ORA Lars Roos, Engelbrektsgatan 48 A,

231 OOTRELLEBORG
SM6ORZ Anders Sandberg, Igelkottsvagen 5, i

451 54UDDEVALLA
SM4OTI Stefan Knutsson-Back, Jobs

Pers Vag 9, 793 00 LEKSAND
SM0OTQ Per Ek, Harpsundsvagen 161,

124 40 BANDHAGEN
SM2OTU Conny Erkheikki, PI. 2550,

970 30 KORPILOMBOLO
SM6OUB Ove Nilsson, Petuniavagen 2,

523 00 ULRICEHAMN
SM6OUH Carl-Gunnar Sjoberg, Ffillomavagen 19, 523 00 

ULRICEHAMN
SM7-7075 Ulf Hansson, PSskliljegatan 17,

216 27 MALMO
SM2 7076 Jan Lofroth, PI. 2453, Vebomark,

930 10 LOVANGER
SM0-7O77 Thomas Green, Gransvagen 2,

182 61 DJURSHOLM
SM2-7078 Ann-Marie Larsson, Sndvagen421 B,

951 49 LULEA
SM4-7079 Goran Osth, Nybyn 2971, 780 45 BJORBO 
SM7 7080 Tomas Persson, Ultunagatan 64,

252 62 HELSINGBORG
SM5-7081 Inga-Lili Lindstrom-Johansson, 

Carl-Johns PI. 3685, Kysinge,
190 61 GRILLBY

SK5RH Ericsson Information Systems, 
EIS-L, Radio and Data Club, Sturegatan 1,
581 01 LINKOPING

SK4RL Radioforeningen PRI KARL, Box 482, 651 08 
KARLSTAD

AterintrAde
SM5BMF Rolf Loh, Hjortronvagen 5,

590 54 STUREFORS
SM7DRQ Kjell Sandin, TrebackalSnggatan 78,

281 00 HASSLEHOLM
SK5BB IRSTAGARDEN, c/o VasterSs

Radioklubb, Box 213, 721 06 VASTERAS 
SK6CF Goteborg Radio, c/o Sten-Erik

Pettersson, 430 00 ONSALA

Nya signaler per den 8 november 1983
SM3OKY (ex-SM3JKP) Bo Astrom,

Hogsjovagen 35, 870 15 RAMVIK..................A
SM4OTJ Urban Nyberg, Angsvagen 13 A,

672 00ARJANG...............................................T

SM0OTK (ex-7043) Erik Lindgren, Karlavagen 83, 
114 59 STOCKHOLM......................................C

SM4OTL Peter Holmgren, Lappmyrvagen 19,
793 00 LEKSAND ...........................C

SM20TM Olov Haapalahti, Bandvagen22,
952 00 KALIX...................................................C

SM6OTN Torsten Svensson, Bjornbarsstigen 6,
444 00 STENUNGSUND................................. C

SM6OTO Jan Fjordestrand, Malvavagen 12,
451 54UDDEVALLA........................................C

SM3OTP Hans Eric Lindgren, Fiskebfits- 
vagen 3, 865 00 ALN0...................................... T

SM0OTQ Per Lennart Ek, Harpsundsvagen 161,
124 40 BANDHAGEN......................................T

SM3OTR Odd Inge Hansen, Box 2,
820 40JARVS0.................................................T

SM0OTS Jarl Peter Ekberg, Spadvagen 3,
175 43 JARFALLA.............................................T

SM6OTT Rolf Eng, Friggagatan 21,
416 64 GOTEBORG.......................................... B

SM2OTU Conny Olof Erkheikki, PI. 2550
Kivijarvi, 970 30 KORPILOMBOLO..................T

SM3OTV Anders Tellin, Ringvagen 21,
820 70BERGSJ0............................................ C

SM70TW Aki Hautaniemi, Lindvagen 17,
372 00 RONNEBY............................................ T

SM0OTX Gunnar Tornqvist, Furuvagen7,
185 00VAXHOLM............................................ T

SM0OTY Niils-Olov Nilsson, Bjorknasvagen 20,
151 52SODERTALJE......................................T

SM6OTZ (ex-6814) Per Wilhelmsson,
Nordhaga 117, 440 92 SVANESUND............. T

SM6OUA Roger Holmgren, Utlandagatan 11,
412 61 GOTEBORG.......................................... T

SM6OUB Ove Nilsson, petuniavagen 2,
523 00 ULRICEHAMN......................................T

SM4OUC (ex-6688) Orjan Loman, KnapptSngsvagen 16,
794 00 0RSA.....................................................T

SM4OUD Anders Hedman, Nygatan 7 B,
794 00 0RSA..................................................... T

SM4OUE Torsten Klang, Linvagen 18,
776 00 HEDEMORA.......................................... T

SM4OUF (ex-6971) Per Helmfridsson, Stjarngatan
15 D, 781 63BORLANGE................................. T

SM0DUG Arne Eriksson, Brokadvagen 19,
178 00 EKERO...................................................T

SM6OUH Carl-Gunnar Sjoberg, Nygatan 10 A,
523 00 ULRICEHAMN......................................T

SM6OUI Urban Olsson, Vallen 4398,
440 92 SVANESUND........................................T

SM7OUJ Gunnar Gustafsson, RSslattsvagen 5,
552 67 J0NK0PING........................................T

SM0OUK Mats Andersson, Sylvestervag 3,
181 33 LIDINGO...............................................B

SM7OUL Peter Gortz, PI. 2078, 243 00 H00R................T
SM10UM Jan Onoszko, Strandgatan 16,

621 56 VISBY...................................................T

Rattelse till QTC 6/83
SM5OIE Sven Kallberg, Engelbrektsgatan 5,

3 tr., 582 21 LINKOPING....................................C

Silent key
Rune Book, SM0EHA tidigare -ABG) har 

avlidit 64 3r gammal efter nSgra dagars sjuk- 
dom. Telegrafistkollegorna hos Salbns och 
The Saldn Ham Group har skrivit en minnes- 
runa som kommer i nasta nummer av QTC.

Medlemsenkat 1983

DL i sjatte distriktet har sant ut en forfrS- 
gan till klubbarna om deras onskemSI betraf- 
fande amatorverksamheten.

Kungsbacka Radioamatdrer (KRA) har i 
KRA-bladet 9/83 redovisat klubbens slutsat- 
ser:

Hur kan vi forbattra SM6-mdtena?
— Fler utstallare.
— Merforedrag.

Vilken typ av information onskar medlem- 
marna i forsta hand frSn DL och vDL?

— Aktuell information.
— Nytt fr3n televerket.
Hur skall den informationen presenteras? 
— Muntlig och skriftlig framstallning.

Vad tycker medlemmarna att QTC skall 
innehSlla?

— MerfrSn klubbarna.
— Teknik p3 alia nivSer.

Vad anser medlemmarna om Forsaljnings- 
detaljens sortiment och prissattning?

— Ta fram ett billigt standard QSL-kort.
— Forsaljning och visning av sortimentet 

bor ske p3 SM6-mdtena.
Vilka frSgor anser medlemmarna att SSA 

bor driva?
— Battre relationer mellan SSA och tele

verket.
Roger/NRK
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Hamannonser
Annonspris:
Medlemmar: 25:— for annons om hogst 
fem rader (ca 40 tecken per rad), for yt- 
terligare rader 25: — per 5-tal.

Textoch likvid sandes till SSA, Ostmarksgatan 
43, 123 42 FARSTA. Postgiro 2 73 88-8. Sista 
inlamningsdag den 1 :a i mSnaden fore inforan- 
det. Namn och eller signal mSste anges. 

<________________________________________ >

■ SALJES

■ QRO 432 Trippl. -PA 144 -432. Ju 10W 
144, ut 150 W 432, eller med 4CX 250K ut 
350 W max. Kan aven delas, for att erhSlla 1 
st trippl. med ut ca 100 W pa 432 + 1 st PA 
med in ca 20 W p3 432 och ut ca 150 — 350 W 
p3 432. Nytt exkl. natdel 2.000: — . Inkl. nytt 
4CK 250K 2.500: -. 500 pF 20 kV dorrknopp- 
kond. 25: —/st. 432 MHz Converter Micro
wave Modules ut 28 MHz 350: — , ny. X- 
talfilt.f. R4-B250 Hz 250:-. 1,5 kHz 200:-. 
5.645 MHz, 2,7 kHz 8-pol. kan anv. som for- 
sta fl. i R4-B 150: — . Collinsmek.fi. F455J31, 
300:-. Coaxrela 3XBNC, 48 V DC 30:-. 
Nya coaxrelaer 3XN, 6V AC 400 W, 70 cm 
225: — . Vakumrela, toppgrej f. KV-PA, sam- 
ma som i ALPHA PA, beg. men testade 5 
kV, 10 A, supersnabba och mkt. tysta 250: —
. D:o 10 kV, 15 A 325:-. Stabila omk. f. PA 
keram. upp till 6 kV 2 gang 11 lag. m. stopp, 
beg. 50: — . D:o 5 lag. 30: — . PA 400 MHz, 
m. 2C39 2 st, socklar m.m. for delar 50: — . 
Fina UHF-prylar ca 400 MHz txdel av ARC 
34. 3 st RCA 6263 ror, 1 st 6264 PA. Massor 
av fin mekanik 150: — . Tyska ror Nya i origi- 
nalforp. RV2P800 30:-. RV2, 4 P45 25:-. 
REO84K 25:-. RL12 P35 60:-. TX Central 
Electronic 100 V i mkt gott skick 1.500: — . 
RA200 RX 300: —. 20 m beam 3 e. full langd, 
5 m bom. 400: — , helt i AL. Motordriven 
kondensator 24V DC-AC. 20 —ca 8600 pF ca 
500 V, mkt kompakt 250:— Collins. SWR 
brygga Collins, exkl. indikator 100: — . Collins 
PTO 1,5—3,0 MHz gSr enkelt att transistori- 
sera, schema medf. enkelt att andra till ca 5 
MHz, superstabil m. transistorer. Ca 25 Hz 
fr. tillsl. eft. 1 tim. ca ±5 Hz, ex. 2:a VFO till 
R7, TR7 225: —. 5CQT, A. Thunstrom, Kallv. 
2, 610 53 Enstaberga. Tel. 0155 - 573 50 d., 
576 11 eft. 18.
■ MC 50 ny 350:-. Heathkit IM-2215 
600: — . Heathkit HM-2102 100: — . Tonna 21 
el. UHF 250: — . PA utan natagg. m. 2 C39 
for UHF 250:-. SM6JDO, Stig 0346 - 
926 86.
■ IC 280E i delbart utforande. RX YAESU 
FRG 7700 med trasiga minnen. Saljes var for 
sig till hogstbjudande. SM4ETE Christer, tel. 
019 - 20 23 30.
■ Ten-Tec OMNI-D, X-tra VFO, natagg. 
160 m. och 2 nya band. Alla filter. QSK-CW. 
Superb notch. Komplett rigg. Rotor HAM-4, 
117 VAC m. undre mastfaste, som ny. Pris
1.775:-. SM0COP Rune, tel. 0755 - 
471 37.
■ IC4E 70 cm handapparat, 430 — 440 MHz i 
5 kHz-steg. Extra ackumulator och lader- 
vaska medfoljer. SM6FYQ Ulf Lange, 031 - 
40 72 24e.kl. 17.
■ Stadning: Massor av grejor, Collins- 
detaljer, slutstegsmaterial, 2 m FM och myc- 
ket mera. Lista mot svarsporto fr3n 
SM5DQC, Box 110, 599 00 Odeshog.
■ Digital-2 inkl 40 W PA, 1.100:-. SRACN 
4011/168 MH, 400 - 500:-. AGA RU 45/433 
MHz, 500 — 600: — . Rhode 8- Schwarz ESM 
180 inkl. ISda, fabriksnytt skick, 2.000: — 
Tonna 16 el portabel bom, 250: —. Priser kan 
diskuteras, aven byte mot FV-301. AT-301. 
SM0GBY Erik, 08 - 99 15 21 (end. helger).

■ YAESU FT-227R, 2 m FM transceiver 
med scanner, i skick som ny saljes for 
1.900:-. SM7ISK, Rolf. Tel. 031 - 20 23 46.
■ Transceiver IC-720A med AM + smalt 
CW-filter och power PS 15 samt mic HM7. 
Inkopt februari 1983. Realiseras for endast 
8.000: -. SM0GZR, Uno, tel. 0752 - 176 05.
■ FT 207 barbar 2 m rigg med laddare och 
ack. 1.000:-. SM0MPT Ulf, 0750 - 313 12 
eft. 17.00.
■ IC 202E SSB/CW transc. 1.400:-. FT 
227R FM syntes m CAB scanner 1.400: — . 
BSda app. i FB kondition. YL 1060 nya i ori- 
ginalforpackn. 300:—/st. SM7IWG, CG tel. 
0382 - 400 20.
■ IC 260E, PA Naigai 2100 ML, CUE DEE 
15144 A2H, Stackningsbox 4 ant. Rotor 
AR40, kablar, fackverksmast 30 m. SM7LBL 
0474 - 350 44.
■ DRAKE R4B med R4C-vfo och R4C skala 
1.900:-. Heathkit DX-60 80-10 m 90 W 
och vfo HG10, 300: — . Vid kop av bSda pris 
2.000:-. SM5MKD Mats, 013-15 50 68, 
kvallstid.
■ RTTY Tono 7000 kommunikationsdator
l. 500: —. YAESU mobilant. m. faste 3 vippor 
80 — 10 mtr 500: — . Sture Richtndr SM3AZI, 
Box 550, 801 07 Gavle, tel. 026 - 10 95 00, 
19 50 50.
■ Transc. Swan ASTRO-150, digital 10 — 
80 mtr, 235 W, bredb.avst. m. mikrofon (up 
+ down) och pwr. Nyskick, i orig.kart. Stor- 
lek 25x25x10 cm. Pris: 5.000: — . Ev byte
m. TS-130S m. pwr. RX: Hammarlund SP- 
400X, fint skick. Pris: 1.500:-. SM5BFA, 
tel. 08 - 39 18 37.
■ AZDEN PCS-3000 2 m-transceiver FM 5 
eller 25 watt. Minnen, scanning osv. Mycket 
fint skick. Med fastbygel, mobilantenn, mik 
och manual. Aven natagg. (6 amp.) finnes. 
SM7NNO, Anders, tel. 040 - 46 52 30. Hem- 
ma p5 helgerna."
■ IC2E m org. acc + laccare BP4 (12 losa 
accar). DC1 5/8 mobilant. m. takrannsfaste. 
Peiker mic. Allt 2.000:— el byte mot allmo
de. Ring pA helgen fore 20.00 08 - 64 28 37 
SM0NDH.
■ Heathkit HW-7 700: —. Transverter 144 — 
28 0.3 W 500:-. Konverter432-144 300:-. 
Konverter 432 -28 - 34 400:-. ZX 80/81 
med tillbehor och manual 650: — . HB9 CW 
145 Mz gedigen massing 150: — . SWR/PWR 
matare DMS 1 SELTRON 350: -. IC-215 2 m 
alia rpt. 900: — . Bef. skick mot postf. 
SM5BSW efter 18.00 tel. 018 - 30 07 07.

■ Transceiver Swan-350 med original po
wer supply. Event. DC supply 13.8 V 20 amp. 
som dellikvid. SM0HB, tel. 08 - 31 35 02.
■ Saljes Kenwood TS 180-S 200 W med nat
agg 20 A, matchbox Drake MN7, mic och

ant for 10—20 m. Paketpris 5.000: — . HW-8 
fardigbyggd och trimmad 1.000: — . SM0- 
MAC Anders, tel. 08 - 33 99 94 eft 18.
■ Ten Tec Argonaut SO9 SW QRP- 
transceiver, CW och SSB 35—28 MHz 
2.000:-. SM0KNV Leif, tel. arb. 08-
13 63 74, hem 08 -87 36 17.

■ ATLAS 350XL Mkll Nr 2482CA, extra VFO i 
fronten Mod 305 Nr 212AV, 350PS Nr 6770PS, 
Shure 444 allt i nyskick. Jennings UCS 400. 2 st 
syngoner 50 V Bendix driver UHF ant. 400: — . 
SM6SA, 033 - 481 36.
■ IC 2E monofon ext. acc.ladd. IC24E med 
natagg. John SM1CIB, 0498 - 787 27.
■ IC-2E med div. tillbehor. IC-255E 1.900: — /st. 
SM5BVS, Anders, 021 - 35 17 04.
■ Kenwood TS 180-S 200W med Natagg 20A, 
matchbox Drake MN7, mic. och ant. for 10—20 
m. Paketpris 5.000: — . HW-8 fardigbyggd och 
trimmad 1.000: —. SM0MAC Anders, tel. 08 - 
33 99 94 eft. 18.
■ DRAKE C-line R4C, T4XC med extra 
krist., flakt och ett slutsteg med reservror 
6.500:-. Tel. arb. 08 - 719 49 57, hem 08 -
81 45 66, Hermann SM0GOZ.
■ Drake R4C med noise blanker 4NB, filter 
FL-6000, 1500, 500, 250 Hz, och FS-4. 
SM5CLW, tel. 08 - 59 95 41.

□ KOPES
□ ATLAS 215 (m. 160 m bandet) + Crystal 
Osc. Mod. 10XB. Svar til IPer SM50IW, tel. 
arb. 0221 -223 15, bost. 0221 - 175 44. Atlas 
210X (nastan ny) kan ges som dellikv.
□ Kristallfilter till HW-101 kopes. SSB (part 
nr 404 — 328), intresserad aven av CW-filter. 
SM5BMF, Rolf, tel. 013 - 521 47.
□ 3 el. 3-bandsbeam TH33JR, FB33 el. likn. 
i gott skick (ej brand) + manipulator kopes. 
SM0GBT Ulf, tel. arb. 08 - 34 05 60/1707, 
hem 08 - 99 30 95 e. 18.
□ ICOM IC 211 i originalskick. SM7IWG, 
CG tel. 0382 - 400 20.
□ HW-8 eller Ten-Tec Argonaut kopes. 
Lennart SM0OIC, tel. 08 - 63 23 89, kvalls
tid.
□ MobilhSllare MMB-11 for FT290. 
SM7DXQ, Mats040 - 49 98 79.

affarsannonser
Affarsannonser

ar kommersiella annonser av "radtyp". Kostnaden ar 3:— pr ord om max 15 bokstaver. 
Stoppdatum ar den 1 :a i mSnaden fore inforandet. Manus och betalning i forskott insandes till 
SSAskansli. Postgiro 2 73 88-8.

Kopes QST SrgSng 1950-69. Collins Mek. filter F455-N20, F455 J15, F455-J21, F455- 
J31. Ror RCA 7360-7044. Jan Andersson, Nybodagatan 14 i, 171 42 Soina. Skriftligt 
svar onskas.

Vridbord PEO7 med stativ och styrutrustn. X-band monopulsmott, 1 m Cassegrainant. 
031 - 91 07 87, Bjorn Bergdahl.

Collins mekaniskt filter! F455FD19. Utmarkt SSB filter till t. ex. 75S1 och 75S3. 400:-. 
Arne, tel. 08 56 05 09.

COLLINS VHF/UHF slutsteg med 2 st 4CX250B i push pull. Nya ror med flakt, SWR/po 
wer meter, riktkoplare, 2 st coaxrelaer. Drivsteg med 3 st 7289 (2C39), nya med flakt. 2 
st trafos, 6.3 och 60 V, div kablage med N-kontakter, Bird Idgpassfilter, servomotorer 
m.m. Modifieringsanvisningar for 144 MHz (1000 W) och COLLINS Powersupply, 
GR219, prim. 220 V/DC. Drosslar, oljehogspanningskondensator, 2 st instrument. Prs 
1.000:- exkl. frakt. SM7LAD. Freddie tel. 0411 415 47, kvallstid.

Sista chensen att ffi ett eget ex. TAGES LISTA. Satt in 50:— pfi postgiro 42 94 78-1 sS 
kommer den i brevlfidan.
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TUNED DUCK™ \
ANTENNAS
Vi har nu pa vart antennprogram antenner 
for handburna transceivers med adapters 
for sa gott som samtliga i marknaden fore- 
kommande -markenfran 30-800MHz.

EL FA
RADIO & TELEVISION AB

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23-O8-73OO7OO

---------  zx RTTY ---------

SINCLAIR ON THE AIR

NUANTLIGEN I SVERIGE!
Programvara p3 kassett i me/mode, 5 programmerbara min- 
nen om vardera 255 tec ken, inkl mSnga finesser. Interface i 
byggsats eller fardigbyggt. Demodulator i toppklass, etc. 
ZX-81 byggs. =487: —. Spectrum byggs. =549:— (inkl. 
kass).
Aven RTTY for PET, BBC, VIC-20 m.fl. datorer importeras.

Hans p Eckert — Box 119 — 0290 - 216 38

Chara' SM3HBQ 813 00 Hofors

0

ar ett oumbarligt hjalpmedel d3 man vill genomfora forbin- 
delser pA engelska, tyska, franska, rtalienska, spanska, 
portugisiska, ryska eller japanska utan att kunna sprSken. 
147 anvandbara fraser pA de olika sprSken gor att man kan 
inleda en forbindelse, tacka for callet, ge rapport, namn, 
QTH, beratta om utrustningen coh antennen, vadret, 
bestammelser, signalkvalitet, konditioner, tester och dip- 
lom, QSL, adressuppgifter, personliga anmarkningar och 
avslutande av forbindelsen. Det finns uppgrfter om hur man 
bokstaverar p5 de olika sprSken, vad de olika rakneorden 
heter och slutligen en omfattande ordlista. PS ryska finns 
aven fonetisk skrift for ratt uttal.
GrundsprSket i boken ar engelska men for den som inte be- 
harskar engelska finns ett supplement pfi svenska och 
aven ett pfi finska (f n aven p3 danska).
Priset ar endast 58:— inkl. 23.46 % moms, supplementen

12:_ fOrsAljningsdetaljen
Ostmarksgatan 43 — 123 42 FARSTA

Postgiro 5 22 771 - Telefon 08 64 40 06

W SPECIALIST PA
SERVICE - TRIMNING - MODIFIERING

Vtistra Vtigen 84
548 00 KARLSBORG ALLA MARKEN Ring 0505/123 00 

-8BVG

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

TTIITT/ iRANSFORMATOR-lEKNIK AB
* J BOX28, 662 00 AMAL0532/120 40

INSTRUMENT
---------------- TJANST

3739/7074

SSA:s telegrafinyckel

• Telegrafinyckel av beprovad konstruktion, 
utford i fornicklad massing

• Glappfritt upphangd i bladfjader med vilken 
aven "trycket" justeras

• Vikt 700 gram
• Bottenplattans storlek 85 x 185 mm

PRIS: Kr300:—
inkl moms o frakt 
Pf-avg tillkommer

fOrsAljningsdetaljen
Ostmarksgatan 43

123 42 FARSTA 
Postgiro 5 22 77-1 

Telefon 08-64 40 06
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9 38 41
12 29 31

*12 45 49

*) Stagad 9 m over fundament. Pris: 9 m MAST KOMPLETT
3480:— inkl. moms

Begar broschyr

EN HELSVENSK MAST FRAN

Box 27, Kungsgatan 54,
_____ n&dlO AB 447 00 V&rg&rda

Toppsektion: Bestar av 3 m fackverk med 
pamonterad rotormonteringsplatta, 
topplatta med adiprenebussning: d = 50 
mm, samt erforderliga kopplingsdelar och 
bult for fastmontering till undre sektion. 
Klattersteg pa en sida.

Meilansektion: Bestar av 3 m 
fackverk med nodvandiga kopplings
delar och bult for fastmont. till nasta

Toppror ’’Aluminiummastror”
D = 50 mm, d = 42 mm, leg: 4212-6T. 
Levereras i onskad langd fr&n 1 meter till 5 meter.

sektion. Kan aven lev. i 4,5 m 
langder. Klattersteg pa en sida. 

Bottensektion: Bestir av 3 m 
fackverk med pamonterad gSngjam- 
basfaste, och 5 st bult for fastgjutning 
i betongfundament.
Vikt: 11 kg per 3 meter fackverk. 
SidomStt: 375 mm.

Master? ar beraknad for statisk 
vindlast. Vindhastigheter i m/s for 
olika masthbjder och antennareor, 
och krav enligt svensk byggnorm 75.

Mast Antenn Antenn Krav:
hojd m area area Sv. Bygg

0,5 m2 0,2 m2 norm

V

Tef 0322/205 00

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser inklusiveforsakring 
och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga flypstationer). Tull 
och mervardeskatt tillkommer. Skriv s5 fSr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i sv. kr. den 1982-11-02

(inkl nya banden)

R.L. Drake "State of the Art" (heltransistor)
TR7/DR7 0 - 30 MHz, 250 W PEP
R7/DR7 0-30 MHz
PS7
L7 lin. m. roroch PS 
MN2700

1265 
I 1365 
i 367 
> 1530
i 382

(9.428:—) 
(10.170:—> 
(2.735:—)
11.400:—)
(2550:-)

Atlas Radio "State of the Art" (heltransistor.)
215XS 10-80m 200 W PEP 515 (3.840:-

350XL-DIG 10—160 m 350 W PEP med PS 220 V 1095 (8.160:—)

Ten-Tec — "State of the art" (heltransistor.)
515 Argonaut QRP 5 W 10-80 m (med postpaket) 465 (3.466:—)

560 Corsair 10—160 m, all new bands ‘ 1125 (8.385:—

Dentron GLAIOOOfor rortransceivers 395 (2345:-)
GLA1000B for transistortransceivers 470 (3500:-)
Clipperton L for rortransceivers 680 (5570:—)
Clipperton L for transistorxcvrs 800 (5560:—I
MLA2500C 3 995 (7-415:—)

CDE Rotorer (med postpaket)
HAM IV 220 V i 207 (1546:-
T2X 220 V 279 (2580:-

Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dentron, Atronics Code Reader etc. 
Pris p3 forfrSgan.
Antenner
Telrex, Mosley, Hy-Gain.
Pris p3 forfrSgan.
PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MEDDELANDE. 

Du sparar penpar och ffir andA de senaste modeHema nar Du koper direkt 
frAn USA.
Priset Du betalar Mr i dollar.
Skriv (engelska) till W9ADN.
Vi exporterar over hela variden.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport, Illinois 60441 USA

I
UV-E xponeringslAda+tidur ’

30w;4Eu 785:- 80w:10Eu 1295:- i
Ets /framkallningsapparat
35x35cm 575:-;: 16 st Eu 1595 -

—— dessutom finnes:------
Monterings-och ljusbord 47x20 / 62x40 - 625:-/1095> : Borrmaskin 795:- 
UV-lysror 149:-; Hallare ; Transformatorerinkl.lagprofII; Dioder *stab bkretsar; 
Rasterfolie 2.54mm; Montagefolie,matt o. klar; KylflSns ilangd, Epoxiharts; 
Direkt positlv film; Litograflak film; 19 kortram: RAM 4116.14:-; nya iSgrepriser: 
Gnuggisar; Etsmedel; Framkallare; Fbrtenningsvatska; Alumlnlumlador fr. 35:- 
Fotoresist belagda laminat~stor sortering < -CPU kristaller 15-;CB-Xtais l?

MEMOTECH Box 25056 10033 S T H TFN-51 7740(08)

ALLTI AMAT0RRADIO
NYTT OCH BEGAGNAT
Formedling av beg. apparater.

rAd I amatOrradiofrAgor 
med PERSONLIG SERVICE. 

Hembesok kan ordnas.
SERVICE PA ALLA MARKEN

Ring SM5KG, Klas-Gdran Dahlberg
Tel. 08 - 89 65 00, 89 72 00

Gatuadress: Kvarnhagsg. 126, HasselbygSrd
Postadress: Box 3366, 162 03 Vallingby

X0T0X

7 77777777777
TX XX

RADI A LS

i

VXXiABLE 
SP0LEX
3-30 MHz

- V) 
Xn

COAX
SO -75 Q

Hodotofton 28 - 9430 Vadum 
Tlf. 08-27 1623zU

FACKVERKSMAST HELT I ALUMINIUM

Antligen bar den kommit den nya vertikalanten 
nen P1V som kan koras pd alia band mellan 3 

och 30 MHz.

Hojden ar bara 5 m och den har f§ och korta radi- 
aler. P1V stams av i matningspunkten med hjalp 
av en rotor, som styrs frSn stationen.
Avstamningsenheten varierar antennlangden 
fr3n 10—25 m dvs den ar en 1 /4 vSglangd pS bS- 
de 40 och 80 m (inga problem med att kora sSval 
SSB som CW p5 80 m bandet).
P1V ar idealisk for den som har smStt om plats. 
Radiatorn monteras p3 takfet medan avstam
ningsenheten kan monteras pS vinden tillsam- 
mans med radialerna.

2V
 A’V

?
m

5 
- 5

,5
rrv
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ris 350 kr-----------------

grannarnas hemelektromk.

PERANT Per VJ a! lander An term AB
Ljungstigen 9, 144 00 RONNINGE
Tfn 0753 - 551 66

Kursen pagar bada dagarna mellan ki 08 - 17. Kursprogram finns l 
QTC 1:1983. I priset ingar ett kompendium pa over 200 sidor, men 
ingen lunch eller overnattning. Anmal dig genom att ringa och boka 
plats pa telefon 0753 - 551 66 (vard. 09 - 19).

Amateur
Callbook
1984
FINNS PA LAGER!
US delen 245:-
DX-delen 240:— /

4— 5februari
25—26 februari

STOCKHOLM
GOTEBORG

ESSO Jarva Krog (E3/E18)
ESSO Motor Hotel Molndal

ANTENNTEORI och VACUTBREDNI NG for SANDARAMATORER

Jag garanterar en upplevelse som du aidrig glommer. OVERORD? Fraga 
nagon som redan har gatt kursen.

Radio PASSA PA!
Om Du koper DX-delen -84 f^r Du US-delen -83 
for endast 50 kronor lange dom racker! 
OVRIGT:
The Radio Amateurs DX GUIDE 35: —
Radio Amateurs WORLD ATLAS 35: —
Radio Amateurs Prefix Map 20: —

kortvAgsmobil
G-WHIP MOBILANTENN
p§ lager hos SRS.
Tribandersprot (10/15/20 m) 490:—
Faste (enhcilsmontage)............................... 130:—
80-m spole 140:—
40-m spole 140:—
T eleskopiskt toppsprot 85:—
Komplett 5-band 950:—

G3 ANTENNKURSEN for SANDARAMATORER!!!

Gor som flera hundra entusiastiska nyborjare, "old-timers", ingenjorer, 
teknologer, civilingenjorer, amatorer saval som yrkesfolk:

KARLSTAD
Skandinavisk generalagent for:

ICOM, DAIWA, TONO, TET, ARAKI, BENCHER, CREATE, EMOTATOR m.fl.

Box 208 Besoksadress: Tel. 054 10 03 40 Oppettider: 0900—1700 Bankgiro Postgiro
651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S Lunchstangt: 1200-1300 577 3569 33 73 22-2

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Q

.
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DEN PERFEKTA TELEGRAFNYCKELN HAND- 
GJORD I SVERIGE

FRAMTIDENNU!
Nu oppnar du sjalv fonstret 
mot den utlandska TV-varl-
den. Hur du bar dig at laser 
du 1SATELLIT-TV HAND-
BOKEN. Sveriges mesta 
hemmabyggare Lan-Inge- 
mar Lundstrom och Lan
Andersson har skrivit.
Boken ar i tvi delar: Del 1 
utgor en allman introduktion 
till satellit-TV och tar upp 
vilka satelliter du kan ta in, 
hur satellitema och motta- 
garen fungerar, hur du mon
terar utrustningen samt
antennstorlekodyl. . 12®’"

pR|S D®’1 Format 169 x 239.

Del 2 ar en mer konstruk- 
tions- och bygginriktad bok 
med fardiga kretskortslay- 
outer och konstruktioner for 
de olika delsystemen i an- 
laggeningen.

PRIS
Utkommer l november

inkl moms

— Manuell nyckel, utford i gedigen massing 
~ Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
— Silverkontakter
— Fingangade skruvar for exakt justering
— Manipulatorarmen monterad p3 slitsad bladfjader, en
— perfekt konstruktiv detalj
— Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning.

Viktca 1 kg
— Fullstandig balans for avspand nyckling
— En nostalgisk skonhet, om du s3 vill, en prydnad for 

ditt shack
Rex pris 460

Graverad skylt med anropssignal el. namn 40:—

<4

Vi har all den 1296 MHz utrustning Du behover for att kora tropo, Oscar 10 eller EME! Med en av v^ra
4-meters paraboler och ett LABE Dual 7289 PA f£r Du ekon frSn m^nen! Med en LABE 1296 pre amp 
fore UHF Units 1296 MHz transverter kommer Du att hora dem ocksci!

Som vanligt aven sma paraboler, feedrar, combiners, 
slug tuners m.m. m.m. i lager.
Bestall katalog (3.60 i frim.) och den sista prislistan.

063 - 11 39 11

831 06OSTERSUND
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FM transceiver

— HELMHOLT ELEKTRONIK BYGGSATSER ger Dig moillghet att 
bygga Din station i den takt som tiden och ekonomin tillater

— Borja med mottagaren - fortsatt med en VFO - sedan kan sandaren 
monteras osv. Tillsist star stationen dar fardig med FM.SSB och CW

CW/SSB/FM transceiver

— Utforlig steg-for-steg instruktion for bygget och avprovningen 

-— Kretskort i gron glasfiber med forborrade hal

— VALKAND Dansk kvalitets byggsats med GARANTI

— Katalog, systembeskrivning och prislista p3 begaran

MD501 mottagare

HELMHOIT
elektronik Bygg din egen 2-meters station

SPARBANKSKORT

MX*-iS
KOPKORT

COMTRONICS Box 100 35, 781 10 BORLANGE, Tel 0243-253 20

Etter mcinga ars erfarenhet av
amatorradioservice kan vi nu er-
bjuda dig genomgSngna statio
ner med testprotokoll och 5 MA- 
NADERS GARANTI!!

VASTRA VAGEN 84 
546 00 KARLSBORG

INSTRUMENT 
DANST
Tel. 0505 123 00
6BVGOLLE
OPPETTIDER 15.00—19.00

Forsaljning av begagnat med 5 mSn. garanti!

NATAGGREGAT
13.8 V3 A 190:—
13.8 V7 A 315:-

"i;
J o
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... HOR MED OSS ! ! !

NAR DET GALLER...

DAIWA TONO m.fl.emotator
NYTT & BEG 
I LAGER

AVBET. UPP 
TILL 3 Ar

*

SERVICE 
I EGEN 
VERKSTAD

STATIONER • ANTENNER • TILLBEHOR RING FOR
PRISER & 
DATABLAD

*
SM2ALT

& 
SM2ALS

Ojagatan 75, 943 00 OJEBYN — Tel: 0911 659 75

DRAKE
* YAESU
V

ICOM
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Stottad takmast Fallbar 
teleskopmast

Mobil Stralkastarmast
teleskopmast

ANTENNBYGGNADSMATERIAL
HARD ALUMINIUMPROFIL SIS 4212-06

Vi lagerfor runda ror 75, 60,50, 45, 40, 35, 31,28, 25, 22, 19, 15 & 12 mm 
plattstcing 120 x 5 mm, 60 x 5 mm & 25 x 3 mm, rund stav 6 mm.

Profiler! saljes efter vikt, 
vi kapartill den langd 
som onskas.

Pris per kg
- 10 kg 69:40 inkl. moms
- 25 64:70
- 50 59:30
dardver begar offert.

Dessutom har vi klammer, elementfasten, 
bom-mast plattor etc. Vi skickar garna 
broschyr och prislista p3 
antennbyggnadsmaterial.

HEATHKIT
Kompletta byggsatser, pris inkl. moms.

HW8 QRP transceiver for 80, 40, 20 och 15 mb 2.495:—
SA 5010 Microprocessorstyrd elbugg 1.395:—
SA 1480 Fjarrstyrd koaxialomkopplare 1.925:-
HD 1250 Grid dip meter 1.260:—
HD 1234 Manuell koaxialomkopplare 295:—
HIM 31 A Konstantenn 370:-
ID1590E Vindmatare 1.450:-

FOR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA OSS.
INFORMATION OM VARA PRODUKTER SANDES KOSTNADSFRITT.

w Produkter HB — Box 10 
915 00 ROBERTSFORS 
Tel. 0934 -153 10, order 153 11

Svensktillverkade kvalitetsprodukter med
5 firs GARANTI mot fabrikations- och materialfel.

CUE DEE aluminiummast ar uppbyggd av eloxerade fack- 
verkssektioner. Forbanden ar gjorda med lasbult eller rostfri 
skruv. Lasbulten ar en kombination av bult och nit som ut- 
marker sig genom hog skjuv-, drag- och utmattningshSllfasthet. 
Masten ar uppbyggd som ett modulsystem med mojlighet till 
plbyggnad vid senare tillfalle.

B O B B
(m

l © O
l
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TAMA
Z-152

FM-Transceiver
134-174 MHz
Godkand avleleverket 
pa marina VHF-bandet 
for svenska handels- och 
fiskefartyg.
Levereras med kanal 16. 
Ovriga kanaler monteras 
pa begaran.
Levereras med eller utan 
monofonuttag.

OBS!
Nu aven godkand for 
landmobilt bruk.

Specif ikation:
Frekvens 134-174 MHz
Kanaler 6 simplex eller semiduplex
Bandbredd 3 MHz
Modulation F3
Ackumulator 7,2 V/450 mA NiCd
Temp.omrlde -30-+60°C
Dimensioner 120x62x36 mm
Vikt 340 gr inkl ack.

Sandare:
Uteffekt 2 W
Deviation ±5 kHz
Stabilitet ±5 ppm -30°-+60°C
Overtonsundertr. >50 dB
Impedans 50 Ohm

UNO SM5CPD

Mottagare:
System
MF
Stabilitet
Kanslighet
Selektivitet
Kanalseparation
LF-Uteffekt
Ack.sats driftstid

Dubbelsuper
10,7 MHz/455 kHz 
±10 ppm -30°-+60°C
0,3 12 dB sinad
70 dB ±30 kHz
25 kHz
300 mW
>8tim. 5%sandning, 
5% mottagning 90% standby.

Tillbehor:
Bordsladdare
Vaggladdare S-markt
Batteripack 
Monofon
Mjuk vaska 
Hird vaska EL FA

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23 ■ 08-7300700
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SEKTIONSCHEF
Arbetet innebar att salja kvalificerade
matinstrument och system samt att
leda och stimulera ovriga saljare in-
om sektionen. Du kommer att ft j
b&de intakts- och kostnadsansvar
for sektionen, vilken fungerar som
egen resultatenhet.

Sektionens huvudinriktning ar lagd
p& kommunikation i olika former. Vik-
tiga bitar ar RF, PCM och fiberoptik, men aven datakommunikation 
och LF finns inom sektionen.

FORSALJNINGSINGENJOR/RF
Vi soker en yngre medarbetare som kan hjalpa v^ra nuvarande saljare 
att salja matinstrument och system for kommunikationsradio. Du bdr 
ha goda kunskaper om RF-teknik och heist ha n^got &rs praktik fftn 
service eller utveckling av kommunikationsradio. Har Du tidigare salj- 
erfarenhet, ar detta ett plus men ej ett absolut krav.

For bSda jobben galler att vi kommer att sft for nodvandig utbildning 
och for ratta personer finns goda mojligheter till vidareutveckling inom 
foretaget.
Tycker Du n^got av jobben verkar.intressant och vill vara med i ett 

ungt och framAt gang, sft en signal och fraga efter Jan Bergqvist eller 
skicka Dina ansokningshandlingar till Teleinstrument AB, Box 4490 
162 04 Vallingby, telefon 08-380 370

Teleinstrument AB dr ett av landets aldsta 
agenturforetag inom elektronik och data- 
periferi. Vi dr c:a 65 anstallda och ingar i 
Bergman & Beving koncernen med en to-

VILL DU
MED

Teleinstrument befinner sig for ndrvarande i ett mycket 
expansivt skede med en arlig tillvaxt pa c:a 30%. 

Till var matinstrumentavdelning som i dag bestdr av 16 
personer, soker vi nu 2 nya medarbetare som skall forstarka 

var organisation.

vAxa
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Rekvirera datablad

Ljudbandsinstruktioner AB

Dygnet runt service. 
Ring vSr automatiska tele- 
fonsvarare 044 - 485 00.

KRAFTAGGREGAT 1 .400:-]
Argosy 220 VAC 13,5 volt 9A I

QRP eller 100 WATT?
TEN-TEC ARGOSY —'

' En transceiver for SSB och CW som passar alia radioamatdrer. For 
den CW-intresserade ar denna lilla behandiga och prisbilliga station 
en angenam upplevelse. For C-amatdrer som numera f3r kora 100 
watt ar den idealisk. Ett 10-wattslage och ett 100-wattslage.
Du regierar sjalv till onskad effekt mellan 0-100 watt. Stdrningar i 
grannens kansliga elektronikutrustning, TV, radio m. m. kan Du 
bortse ifrSn.
FULL BREAK IN - QSK = "Jag kan hora dig mellan mina signaler 
och du f3r avbryta min sandning". — En finess som telegrafisten 
verkligen uppskattar.
FrekvensomrSde: 3,5-4,0 7,0-7,5 10,0-10,5 14,0-14,5 21,0-21 5 
28,0-28,5 28,5-29,0 29,0-29,5 29,5-30,0

^Strdmfdrsdrjning: 12-14 volt.

Box 21, 280 63 Sibbhult, Tel. 044 - 485 00 after kl. 17.00 484 30

y

BANDSPELARE
Bandspelare Philips N 2234 
for nat och batteridrift, kon- 
tinuerlig tonkontroll. Uttag 
for yttre mikrofon med fjarr- 
kontroll for start och stopp. 
Uttag for extra hogtalare. 
Godkand for telefonanslutning 
Forsedd med rakneverk.

f 75 testfragor for radioamato- \ 
I rer. Omfattande RADIOTEK- I J NIK, REGLEMENTE och SA- I 
k KERHETSFRAGOR. 95:- J

SUMMER FOR 
TELEGRAFITRANING

Exklusiv loggbok for den som vill 
ha nSgot extra. Skinnimit. med
guldtryck och plats for Din an- 
ropssignal. Plats for 5000 QS0:n. 
^nnehlller aven prefixlista. j

Tycker Du att "handpumpen" 
ar for dyr? Kop d3 denna verk- 
ningsfulla och handvanliga el-

---------425:-—

Summern har hogtalarutgSng 
och uttag for telegrafinyckel. 
Den ar gjord for Dig som har 
krav pa hog kvalite nar det gal- 
ler bade ljud och utforande. 
Levereras med 9 volts batteri
och anslutningskablar till tele- 
grafinyckeln. Tonfrekvens 0— 
20.000 Hz

FOR DIG SOM VILL TA A- eller B-CERTIFIKAT 
Fortsattningskurs 50 - 80 takt omfattande 12 st 
kassetter och laiobok.

395:-

FOR DIG SOM VILL TA C-CERTIFIKAT Du kan ocksa kopa 
kombinationskursen
som omfattar grund- 
kurs 30-50 takt, fort
sattningskurs 50-80 
takt samt repetitions- 
och kompletterings- 
kurs till lagre pris. 
665:-

460:-
Manuell nyckel utford i gedi- 
gen massing. Finjustering pa 
samtliga skruvar. Fullstandig 
balans for avspand nyckling. I 
plattan ingjuten tyngd for att 
nyckeln ej skall rubbas vid 
sandning.

< ----- ----------- \For Dig som vill bli "PROFFS" i 
TELEGRAFI
Hogre kurs 90 - 175 takt omfattan
de 12 kassetter och larobok. ggg._

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X
SHverkompendiet
ar nuGUlDVART

NY OCH UTOKAD UPPLAGA

KOMPENDIUM
For blivande sandareamatorer. Forfattat av 
sandareamatorer. InnehSlIer allt Du maste 
kunna for att klara teoriprovet for samtliga 
certifikatklasser. A — B — T — C. 

TEKNIK. ELEKTRISKA SAKERHETS- 
FORESKRIVTER. RADIOREGLEMENTE. 
ANTENNER. Q-FORKORTNINGAR M. M.

Om Du skall ta A, B, T-certifikat m§ste Du beharska samtliga 
kapitel i RADIOTEKNIK FOR SANDAREAMATORER.
Skall Du ta C-certifikat behover Du endast lasa de avsnitt som 
ar sarskilt markerade i RADIOTEKNIK FOR SANDARE
AMATORER.k____—____________ J

Sandareamat'drcertifikat
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SORRY ICOM....
Ni nadde inte anda fram!

750X<
MSIsattningen mSste ju vara att bygga en andamSlsenlig
station med hog kanslighet och hog uteffekt (det galler 
att f3 kontakt) med mojlighet till framtida expansion. Alft 
detta till ett overkomligt pris. Nya FDK 750XX gjorde det! 
Man ska inte dolja prestanda/pris med en mangd onddi- 
ga finesser.
Jamfor sjalva! Begar information!

• Slutsteg av diskreta komponenter for renaste utsignal!
• Helixresonator i mottagaren samt dual gate MOSFET!
• Effektiv noiseblanker som aven fungerar pa svaga stationer!
• Forberedd for 432 MHz trafik med tillsatsen 430X!

Aven korstrafik (satellrt).
• 20/1 W uteffekt 144-145.995 MHz.
• -8 dBu vid 10 dB S/N (SSB/CW)
• -4 dBu vid 20 dB S/N (FM)

Av FDK auktoriseradagent:
INGE EKLUND ELEKTRONIK AP 
Box 442, 851 06SUNDSVALL
Tel: 060 - 15 17 15

PRIS:
750XX SSB/CW/FM
725X (motsv. endast FM)
430X, EXPANDER 432 MHz. 10 W

3.995:—
2.750:—
2.995:

+
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TECHNISCHE DATEN:
Ausgangsleistung SSB, FM, 50. . .60 Watt

ATV 15. . .20 Watt
Bendtigte Steuerleistu ng SSB 10 Watt

ATV 3. . .4 Watt
Betriebsspannung, Stromaufnahme 13.8 V, 6. . .7 A
Abmessungen incl. Kuhlkorper 104 x 127 x 93 mm

PRIS:
Byggsats • 788: — 
Monterad. 1.015: —

Box 192 - 274 00 SKURUP - 
Tel. 0411 - 415 47 (18-21) - SM7LAD

Die Universal-Leistungs-Endstufe »PA 4325« eignet 
sich optimal fur die Betriebsarten SSB, ATV und FM.
Mit der beachtlichen Ausgangsleistung von 50. . . 60 
Watt konnen auf dem 70-cm Band schon grosse 
Entfernungen uberbruckt werden.
Als Leistungs-Transistor wird ein "MRF 646” benutzt, der seine voile 
Ausgansleistung schon bei einer Ansteuerleistung von ca. 10 Watt 
erreicht.
Diese hohe Verstarkung wurde durch das sorgfaltige Anpassen des 
HF-Transistors und durch einen niederohmigen Basis-Quellwider- 
stand realisiert.
Die Verwendung von gefrasten Lufttrimmem gewahrleistet ein sau- 
beres Abstimmen der Endstufe.
Die hochstabile Basisvorspannung und die exzellente Ruhestrom- 
Stabiliserung wird durch eine ausgeklugelte Schaltung mit Langs- 
transistor, NTC-Widestand und Spannungsregler erreicht.
Ein fur diese Leistung reichlich bemessener Kuhlkorper bewahrt den 
teuren Transistor vor thermischer Uberlastung.
Die sehr guten HF-Eigenschafen dieser Endstufe machen sich auch in 
ATV-Betrieb positiv bemerkbar- hier kann mit einer ungestauchten 
Ausgangsleistung von 15. . .20 Watt gerechnet werden.
Der vollig problemlose Aufbau des Verstarkers kann durch das 
gestanzte Gehause, den gebohrten Kuhlkorper und die vorge- 
arbertete Platine in ca 3. . .4 Stunden erfolgen.

H-10 KABELTILL LAGPRIS
SSB electronic har aviserat en prishojning vid Srsskrftet. I skrivande stund (30/11) vet vi inte de nya prisema, men en prishojning 
med c:a 10 % ar att vanta. Dock galler ovanstSende (83 3rs) priser for bestallningar som gores fore 84 04 01.

VISA ATT
DU AR
SSA-MEDLEM!
Broderat blazermarke i 
bl^tt/vitt.

PRIS: 21:—

Forsaljningsdetaljen
Ostmarksgatan 43

123 42 FARSTA 
Postgiro 5 22 77-1 

Telefon 08 64 40 06

50 Watt - 432 MHz LINJART SLUTSTEG 
FRAN SSB ELECTRONIC

ANNONSPRISER
FRAN 1983-04-01
1/1-sida 1.000:- 
1/2-sida 600: —
1/4-sida 400: —
1/8-sida 250: —

Annonsred QTC
SM4GL

MEDLEMSKAP I THE AMERICAN RADIO 
RELAY LEAGUE

SSA MEDLEMSSERVICE

Den amerikanska radioamatorforeningen ARRL (Amerikas 
SSA) erbjuder medlemskap till, i forsta hand, medlemmarna 
i IARU:s (Internationella Amator Radio Unionen) medlems- 
foreningar (SSA ar medlem). Det mest synliga och varde- 
fullaste beviset p3 medlemskapet ar att man fSr tidskriften 
QST, en mSnatlig publikation p3 170 — 200 sidor med m£nga 
tekniska artiklar av hog kvalitet (de fiesta konstruktionerna 
testas i ARRLs laboratorium) och mycket, mycket annat 
matnyttigt. Man kan ocksa fa teknisk hjalp, per brev, for- 
utom en rad andra tjanster.
Medlemskapet kostar 260:—, med dagens dollar-kurs 
(0830801) och beloppet sattes ISmpligen in p3 nedanstAende 
postgirokonto. Var noga med att skriva namn, ev signal 
och adress pA talongen!
Vill Du ha QST med flyg och fA den under forsta veckan i 
mAnaden? DA kostar det hela 355:—.
I bAda fallen tar det 6 till 12 veckor innan du fAr forsta 
exemplaret.
Du som redan ar medlem och skall fornya Ditt medlemskap 
skickar heist med ARRLs "lilla roda” meddelande om 
medlemskapsperiodens utgAng sA undviker man forvaxling 
och det hela gAr snabbare.

Adressera Dina forsandelser till:

Karl-Olov Elmsjd, SM3CLA 
Jagargatan 17 B — 802 27 GAVLE 

Tel. 026 14 2719
och postgirokontot ar: 443 32 89-8

SM4GL
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ANTENNER 
HJALPER DIG

BEAMAR for 10-15-20 m
FB 23 2-el, 2,5 m bom 0 2" 5/5,5/5 dBd 1.963: -
FB 33 3-el, 5,0 m bom 0 2" 8/8, 5/7 dBd 2.854: -
FB 53 5-el, 7,5 m bom 02" 10/10/8,5dBd 4.157:-
Utbyggnad for 40 m, EWS-3040 909: —
Balun pS ringkarna for beam 208: —
Minibeam MFB 23, 10—15—20 m 1.879: —

VERTIKALER, fristSende med radialer
GPA-30 10-15-20 hojd 3,55 m 2 kW PEP 564: -
GPA-40 10-15 - 20 - 40 hojd 6.00 m 2 kW PEP 909: - 
GPA-50
10-15-20-40-80 hojd 5,45 m 2 kW PEP 980: —

TRADANTENNER m. balun pS ringk.: 
W3-2000 80 - 40 (20-15-10) 2 kW PEP 
80/40 dipol 2 kW PEP
FD-4 windom 80 - 40 - 20- 10 500 W PEP

695: —
376: —
365: —

TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m
4-el vert 1,1 m bom 7 dBd 145: —
10-el hor2,8 m bom 11 dBd 225: —
5 + 5 elements kryssyagi 290: —
Filter & kablar for 10(4) over 10(4) + 3 d 120: —

D:o for 70 cm:
25-el. horisontell 3,1 m bom 14dBd 
11-el. horisontell 1,1 m bom, 11 dBd

TELEX-
CDE-rotorer (220 V med skyddsjord):
AR-40 inkl undre mastfastet
CD-45 inkl undre mastfastet
HAM-IV exkl undre mastfastet
HAM IV mastfaste
T2X TAIL TWISTER exkl undre mastfastet 
T2X mastfaste, heavy duty
Mastlager
Dessutom koaxialkabel, baluner etc.
Alla priser inkl momsfritt Lidingo

Per Wikstrom SM5NU
08 - 766 22 50

250: —
200: —

595: — 
1.450: — 
2.736: — 

336: — 
3.982: — 

625: — 
325:-
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The > -■

micrndnt CW/RTTY TERMINAL SYSTEM

• For sandning — mottagning RTTY 45, 50 och 75 bauds.
• For sandning — mottagning CW 8—55 ord/min.
• Med minne (200 tecken) vid sandning.
• Inbyggd 5” monitor.
• For 13.8 volt DC.
• Vikt 6,3 kg. Med inbyggd printer 9,1 kg.
• Svensk bruksanvisning.
Priser: Grundutforande 5.890:— 
Med interface for yttre printer 7.150:—
Med inbyggd printer 40-tecken samt 6 rullar papper 9.050:— 
Printer Seikosha GP-100 A med 80 tecken. For 220 volt AC 3.250:—

Alla priser med 23,46 % moms inraknad.

I Norregardsv. 1 Box 120 541 23 Skovde 

V Tel. 0500/800 40, 843 01

n* it*
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• Heltackandemottagare0,1 — 30 MHz.
• 32 minnen. Valjes med VFO-ratten.
• Minnena lagrar frekvens, trafiksatt, RIT/XIT, HAM/GEN, A/B VFO, SIMPLEX/DUPLEX,

Selektivitet
• Minnet kan snabbt overforas till och frln VFO:n.
• Scanning av minnen — selektiv scanning.
• Scanning av bandsegment.
• Automatvaxlad VFO-ratt 10/50 Hz.
• Squelch pl alia trafiksatt.
• Valbar AGC. (Frln, snabb, llngsam).
• Inbyggd hogtalare.
• Notchfilter av fasningstyp i M F.
• AKTA bandpasstuning som ersatter "IF SHIFT", "SLOPE TUNING", "VBT", "SHIFT", 

"WIDTH" etc.
• H F-speechprocessor 20 d B.
• Noiseblanker — Wide/Narrow — med justerbar nivl for att eliminera bl. a. "Woodpecker

pulser".
• QSK (Full break-in) AMTOR!
• Instrument visar SWR, Po, ALC, COMP, Ic, Vc.
• Trafiksatt: SSB, CW, RTTY, AM, FM.
• Inbyggd kalibrator som standard.
• Justerbar medhorning av alia trafiksatt.
• Tonkontroll. Bide mottagning och sandning.
• In- och urkopplingsbart HF-steg.
• Utglng for relastyrning och ALC till slutsteg.
• TAL-syntes = talandefrekvensraknare (Tillbehor).
• Inte bara split pl ett band utan aven MELLAN-band!
• Reglerbar uteffekt 10—100 Walla trafiksatt. (AM40W).
• Plats for inbyggt nataggregat PS-35.
• Levereras med FL-44A 455 kHz 16-poligt kristallf ilter i 3:e MF.
• 100 W uteffekt 100 % Duty cycle alia trafiksatt.
• Drivspanning 13.8 V/20 A.

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
KARLSTAD

Skandinavisk generalagent for:
ICOM, DAIWA, TONO, TET, ARAKI, BENCHER, CREATE, EMOTATOR m.fl.

Box 208 Besoksadress: Tel. 054 10 03 40 Oppettider: 0900-1700 Bankgiro Postgiro
651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S Lunchstangt: 1200-1300 577 3569 33 73 22-2
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OSCAR 10
SATELIITkoming?
Mode A? - Mode B?
Den nya satelliten OSCAR-10 erbjuder 
med sin elliptiska bana repeaterfunk- 
tion upp till 11 timmar per"" -
dygn — oberoendeav konditionerna!
WAC—DXCC pd 2 m/70 cm ar en realitet — 
visserligen via repeater men and£!
Via OSCAR 10 kan man kora i s.k. Mode B, vilket innebar 
att Du sander i borjan av435 MHz ('up-link') och tar emot 
pa dvre delen av 145 MHz ('down-link'). Man bdr heist ha 
mojlighet att elevera d.v.s. rikta antennerna vertikalt. 
Ofta ar det lampligt att ha cirkularpolariserad antenn 
(finns beskrivet i de fiesta handbocker). AMSAT ar en 
forening som speciellt sysslar med satellitkommunikation 
— det finns en svensk avdelning — se QTC!

PASSANDE UTRUSTNING FRAN SRS:
'Up-link': STATIONER:

ICOM: IC-471 All-mode station 10Wut.
ICOM: IC-490 All-mode station 70 cm—10 W ut.
ICOM: IC-402 SSB/CW - 3 W ut.
SLUTSTEG 70 cm:
TONO:7H — 60W 0.5- 3Winmax 50Wut. Med GaAsFET-preamp.
TONO:4M— 70G 3 -15Winmax 60 W ut. Med GaAs FET-preamp.
TONO:4M —120W 1 —12 W in max 110 W ut. Med GaAs FET-preamp. 
DAIWA: LA-4030 0.5- 3 Win max35 Wut.
ALINCO: ELH-730 1 -3 W in max30 W ut.
ANTENNER:
CUE DEE: 17432AN — 17 element. TvS stycken for cirkulart. 
SONIM: 2 x 9 el kryssyagi.
SONIM: EF76 Kopplingsbox for stackning/cirkulart.
PARABOLIC: Power dividers for hopkoppling av 2 eller 4 ant.

'DOWN-link' STATIONER: 
ICOM: IC-721 All-mode.
ICOM: IC-290D All-mode.
ICOM: IC-202S SSB/CW.
ANTENNER:
CUE DEE: 10144 10 el alt. 10 x 144 10 el kryssyagi.
CUE DEE: 15144 15 el alt. 15 x 144 15 el kryssyagi.
CUE DEE: IC144 kabelsats for cirkular polarisation.
SONIM: 2 x 9 el kryssyagi.
SONIM: EF75 kopplingsbox for stackning/cirkulart.
PARABOLIC: Power dividers for hopkoppling av 2 eller 4 ant.
ANTENNFORSTARKARE:
DAIWA: RX-110G — GaAs FET. Placeras vid stationen. i------------------------------------- i
DRESSLER: VV 200 VOX - GaAs FET. Placering vid antennen. • Du behover kanske '
DRESSLER: Aven modeller enbart for mottagning. | komplettera med rotor |

Ovrigt: WATTMETRAR: . - vi har c:a 15 olika ty- .
DAIWA: CN-630 140 - 450 MHz20/200 Wkorsvisande 1 valja mellan - 1
WELZ: SP-350 1.8- 500 MHz 5/20/200 W. 2 ingSngar. | liksom kabel, bSde |
WELZ: SP-300 3 ingSngar 1.8-160 MHz 1 kW. rotor- och koaxialkabel.

1.8 - 200 MHz 200 W. I------------------------------------- 1
130-500 MHz 150 W.

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
KARLSTAD

Skandinavisk generalagent for:
ICOM, DAIWA, TONO, TET, ARAKI, BENCHER, CREATE, EMOTATOR m.fl.

Box 208 Besoksadress. Tel. 054 1 0 03 40 Oppettider: 0900-1700 Bankgiro Postgiro
651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex. 66158 SRSSCAN S Lunchstangt: 1200-1300 577 3569 33 73 22-2



MEMORY RF GAIN

Transceiver for FM, SSB och CW med 25 eller 5 W uteffekt. Sex minneskanaler med scan
ning. Automatisk bandscanning i 1 MHz-segment. Reversekontroll. SQUELCH forsamtliga 
trafiksatt. Semibreak-in med sideton. Frekvensen kan aven skiftas fran mikrofonen vilket 
underlattar handhavandet vid mobil trafik. Som tillbehor finns B09-A basplatta SP12O hog- 
talare, SP40 mobila hogtalare och MC60 bordsmikrofon.
Artikelnr 78-6878-9. Pris 5.876:-inkl. moms.

Kontakta for narmare information
Uno SM5CPD eller Per SM0NHU.

Generalagent

ELFA
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA

TR-9130
144-146 MHz, 25 W FM, SSB, CW

KENWOOD

INDUSTRIVAGEN 23 ■ 08-730 0700




