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POLICY FOR HANDIKAPPVERKSAMHETEN INOM SSA

SSAs stadgar anvisar, att foreningen 
skall bedriva verksamhet bland ungdo- 
mar och handikappade.

§1 behandlar foreningens andamSI, 
dar moment 6 lyder
"att aktivt intressera ungdomar och 

handikappade for vdr hobby samt pS oli- 
ka satt stodja och hjalpa dem till en sti- 
mulerande och givande fritidssysselsatt- 
ning"

och moment 7 lyder
"att insamla, fondera och fdrdela me- 

del fdr valgorande andam&l, huvudsakli- 
gen till handikappade sandareamatdrer 
samt till handikappade personer intres- 
serade av amatorradio med inriktning 
att underlatta fdr dem att bli sandare
amatdrer och att kunna bedriva ama- 
torradioverksamhet"

#####

Handikappad person ar den, som av fy- 
siska, psykiska eller sociala skal har mera be- 
tydande svSrigheter i det dagliga livet.

Amatorradiotrafik ar icke yrkesmassig 
trafik for dvning, kommunikation och tekni- 
ska undersokningar, bedriven av radiosan- 
daramator i rent personligt intresse och utan 
vinningssyfte.

Radiosandaramator ar den som har till- 
stcind att inneha och anvanda amatorradio- 
sandare.

Amatorradiosandare ar radiosandare 
enbart utrustad for trafik p3 amatorradio- 
banden.

Amatorradiotillstcind ar ett av Televerket 
utfardat tillstSnd som medfor ratt att pS vissa 
villkor inneha amatorradiosandare.

Radioamatorcertifikat ar ett av Telever
ket utfardat kompetensbevis som utvisar att 
godkanda prov avlagts for viss kompe- 
tensklass.

SSA:s ungdoms- och utbildningssek- 
tion har bl.a. uppgiften, att som en funktion 
bedriva foreningens handikappverksamhet. 
Denna bdr vara, att utifrSn den enskilda indi- 
videns personliga forutsattningar och narmil- 
jo, verka fdr formedling av den utbildning och 
de tekniska hjalpmedel, som behovs fdr av- 
laggande av kompetensprov fdr radioamator- 
certifikat enligt Televerkets krav, samt darut- 
over verka fdr att underlatta handikappades 
utovande av amatorradio.

Handikappfunktionaren har uppgiften 
att, i samrSd med styrelsen, organisera och 
samordna SSA:s handikappverksamhet och 

att vara forhandlingspartner till centrala myn- 
digheter och organisationer i handikapparen- 
den. Handikappfunktionen bdr representera 
en bred erfarenhet, b3de ur handikapptek- 
nisk och social synvinkel.

Regional gruppverksamhet, av sanda
reamatdrer, sakkunniga m.fl., i handikapp- 
arenden ar en forutsattning fdr SSA:s handi- 
kappverksamhet.

SSA:s handikappverksamhet bdr inrik- 
tas p3 att

* varva sandar- och lyssnaramatorer 
samt ovriga radiointresserade till att 
ideellt verka fdr att handikappade ges 
mojlighet att utova amatorradioverk- 
samhet.

* samordna och fdrdela handikapparbe- 
tet mellan SSA centralt, klubbar och 
enskilda personer,

* visa att amatorradio ar en mojlig syssel- 
sattning och hobby fdr handikappade, 
genom
information till handikapporganisa- 
tionerna,
presentationer i utbildningscentraler, 
deltagande i utstallningar,
distribution av trycksaker, ljudband 
m.m.,

* underlatta handikappades utbildning 
till sandaramatorer genom
information om Televerkets bestam- 
melser
fdr innehav och anvandning av amator- 
radioanlaggningar och
om kompetenskraven fdr erhSllande av 
radioamatorcertifikat,
presentation av tillgangligt utbild- 
ningsmaterial,
ev. framtagning och distribution av an- 
passat utbildningsmaterial,

* informera handikappade sandar- och 
lyssnaramatorer om
amatorradionyheter genom forenings- 
tidningen QTC pS ljudband,
tekniska hjalpmedel vid amatorradio- 
stationen,
nya amatorradioutrustningars betja- 
ningssatt m.m.,

* samarbeta med myndigheter och orga
nisationer i
tillstSndsarenden fdr antenner m.m., 
bidrags- och anslagsarenden, 
dispensarenden (Televerket),

* stoda Hans Eliaesons Minnesfond 
(SM5WL-fonden) genom insamling av 
ekonomiska medel till fonden och, 
genom verksamhet i fondstadgarnas 
anda, bidra till okade mojligheter fdr 

handikappade sandare- och lyssnare- 
amatorer att utova sin hobby.

Samhallsnytta och omsorg om medmanni- 
skan ar en hederssak och ambition inom 
amatorradion over hela varlden.

Verksamma inom SSA bdr medverka till att 
personer med handikapp praktiskt kan utova 
amatorradio som en berikande hobby.

Foreningen Sveriges Sandareamatdrer 
Ungdoms- och utbildningssektionen 
SM7KHF Lennart

SSA SOKER
handikappfunktionar

SSA:s ungdoms- och utbildningssektion 
soker forhoppningsfullt efter den person, 
som pS ideella grunder vill ta pS sig uppdraget 
som SSA:s handikappfunktionar.

Den policy fdr handikappfunktionen, som 
godkandes av styrelsen i december 1986, 
skall utgora grunden till funktionens verk
samhet.

Den, som tar p3 sig funktionarsuppdraget, 
bdr heist vara insatt i handlaggning av handi- 
kappfrSgor samt ha intresse fdr foreningsar- 
bete och organisationsfrigor. Innehav av 
amatorradiolicens ar alltsS inget forsta villkor, 
men bdr anskaffas under hand.

Du som sjalv ar intresserad eller kanner nS- 
gon, som Du vet kan vara det, hor av Dig till 

Sveriges Sandareamatdrer, Ostmarksga
tan 43,123 42 Farsta, telefon 08-644006, eller 

SM7KHF Lennart Wiberg, Alnarpsgatan 
81, 252 62 Helsingborg, telefon 042-29 82 60! 
Valkomen till sektionen, Du behovs!

Foreningen Sveriges Sandareamatdrer 
Ungdoms- och utbildningssektionen
SM7KHF Lennart

ARSAVGIFTEN 1988

Styrelsen forester att Srsmotet 
1987 enligt dagordningen punkt 17 
ger styrelsen i uppdrag att s3 sent 
som mojligt under 1987 faststalla 
medlemsavgiften fdr 1988 till maxi
malt 225 kronor.
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INSANT

FOT, KNOP OCH CICERO
Baste Folke
I QTC nr 1 1987 sid. 3 under sista underrub- 

riken skriver Du: "Personligen ar jag inte allt- 
for optimistisk angSende mojligheterna att 
astadkomma en losning. I en varld dar man 
inom flyget fortfarande mater hdjden i fot, 
dar man till sjoss mater hastigheten i knop 
och dar man.......ar hoppet litet."

Jag undrar vad for sorts enhet Du skulle 
vilja ha i sta I let for knop? Vore tacksam fa veta 
vad Du vill foresll Enheten knop ar inget att 
forfasa sig over. Det ar en av de mest naturli- 
ga, praktiska och rationella internationella 
enheter som finns i det dagliga livet inom sitt 
omrade. Knop ar ju distansminut (eller sjdmil) 
per timma. Distansminut kan inte bytas ut 
mot nagon annan lampligare enhet och tids- 
enheten timma hoppas jag att ingen vill andra 
pl

I all navigation, sSval terrester som astro- 
nomisk och i all besticksforing galler ju inget 
annat an kontinuerliga berakningar av orts- 
bestamningar och kurser dar vinklar enligt 
360-graderskalan och tid i timmar och minu
ter ar de tvS faktorer, som ar helt domineran- 
de vid alia berakningar.

Om Du inte kanner till det tidigare vill jag 
namna att en distansminut ar langden i meter 
pci en bSgminut av jordens ekvator. Alltsa: 
40.000.000 : 360 grader : 60 bagminuter = 
cirka 1852 meter. Ordet knop = knutkommer 
av de knutar, som finns pa de garnandar, som 
med ett mellanrum av cirka 7.7 meter sitter 
fastade pci handlogglinan efter det blS flagg- 
market varifrSn tiden raknas med ett 15 eller 
ett 30 sekunderstimglas. Vid Iciga hastigheter 
anvander man sig av 30-sekundreglaget for 
att fa mera noggrann avlasning pa utlopt lina. 

Alla sjokort varlden over ar uppgjorda med 
langdenheterna grader och minuter i Merca
tors projektion.

Alldeles for fa amatornavigatorer behars- 
kar inte ens de mest elementara grunderna 
for berakning av lage, kurs och distans. Detta 
sannolikt beroende av dSlig undervisning i 
matematik i vcira skolor, vilket ar nSgot att for- 
fasa sig over.

Att fackfolk av olika slag har sina alldeles 
egna benamningar pa foreteelser, som for 
manniskor utanfor facket ter sig svSra att for- 
st£ betyder val inte att fackuttryck o.dyl. ar 
klandervarda. Jagtyckerattt.ex. flygareskall 
fa anvanda fot vid hojdangivelser och typo- 
grafer fci anvanda cicero och punkter I i kava I 
som vi radioamatdrer anvanda CW d£ vi me- 
nar telegrafi utan ton (A1) och SSB da vi me- 
nar telefoni per enkelt sidband. Begrepp som 
for utomstciende inte ter sig alldeles sjalvkla- 
ra. Om Du skulle tycka att jag uttryckt mig 
kryptiskt t.ex. betr. den gamla primitiva me- 
toden att med handlogg bestamma hastighe
ten till sjoss eller nSgot annat, star jag garna 
till tjanst med forklaringar.

73 de SM7NFE Bertil Ingman

Ja, det ska jag garna svara p3! Jag skulle 
vilja att metersystemet anvandes konsekvent 
Scival inom flyget, sjofarten som tryckeribran- 
schen. GSr man dessutom over till nygrader 
(400 pa ett varv) blir knop och km/tim samma 
sak!

Forklaringen ar foljande: Nar man for 200 
Sr sedan definierade metern utgick man fran 
avstSndet mellan ekvatorn och polen och de

lade denna i 10 000 000 delar. Pa grund av 
otillracklig formSga att mata avstSndet blev 
metern inte exakt en tiomiljontedel, men 
mycket nara. En nygrad ar alltsS praktiskt ta- 
get 100 km ISng. Delar vi nu denna i 100 delar 
och kallar varje del en "distansminut” blir allt
sa distansminuten 1 km lang. Och sSlunda 
blir 1 knop lika med 1 km/tim.

Det vore val fantastiskt om alia manniskor 
talade samma sprSk nar det galler mSttenhe- 
ter. Dessutom skulle vinkelberakningar un- 
derlattas om vi slipper rakna med 60-delar 
och 3600-delar. Det var inte utan skal som 
engelsmannen gick over frSn sitt 12- och 
20-system nar det galler pengar och inforde 
decimalsystemet.

Att gora om varldens alia sjokort till nygra
der ar endast en engSngsandring och sedan 
fSr framtidens alia sjoman ett battre system. 
Jag forstSr inte att troghetskraften skall be- 
hova hindra ett sS uppenbart fornuftigt steg.

Detta var grunden till metersystemet. Nar 
vi nu andS ar ute och onskedrommer skulle 
aven tiden heist goras decimal. T.ex. 1 dygn 
= 10 eller 100 timmar, 1 timme = 100 minu
ter, 1 minut = 100 sekunder. Om jag inte 
minns fel forsokte man i samband med frans- 
ka revolutionen 1789 aven gora tiden decimal, 
men detta stupade pS den vanliga genera- 
tionsegoismen samt mojligen religiost mot- 
stSnd. Hade detta lyckats skulle det ha varit 
lika latt att rakna tid som langd. Vi hade slup- 
pit trasslet mellan det amerikanska 60 Hz- 
systemet och det europeiska 50 Hz-systemet. 
Vilket bl.a. som bekant gor det krSngligt att 
skicka t.ex. videokassetter mellan konti- 
nenterna.

Kunde vi aven fa tiden decimal skulle tids- 
zonerna och nygraderna stamma overens.

Men allra heist skulle decimalsystemet er- 
sattas med en binar bas, t.ex. 8 eller 16. (Inte 
12!) Men nu ar vi f ramme vid ett steg som san
nolikt skulle krava alltfor mycket av dagens 
manniska. Det ar nSgot som framtidens for- 
hoppningsvis intellektuellt overlagsna man
niska f£r ta itu med.

SM5AGM

"AR DET FOR LATT ATT BLI AMATOR" 
eller
"HAR Nl LYSSNAT PA 20 PA SISTONE?" 

Efter att ha avlyssnat det totala kaos som 
uppstod vid den senaste expeditionen till PE
TER 1, 3Y, samt diverse andra expeditioner 
under de senaste Sren anser jag det befogat 
att stalla dessa fragor!

Det har uppstatt en ny "gren" inom hob
by n.

De tidigare kanda: DX:aren, Rag-chewern, 
CW-fantasten m.fl. har nu fStt sallskap av 
den s.k. "JAMMERN". Hans framsta m^l 
med hobbyn ar att Sci fa som mojligt skall lyc- 
kas hora de oftast mycket svaga signalerna 
frin expeditioner och andra rara DX.

Han har en hel arsenal av metoder att tillta 
for att cistadkomma ett lyckat resultat.

De framsta ar:
a. BarvSg.
b. Vissling.
c. Fragor.
Den sistnamnda metoden ar den besvarli- 

gaste. Det finns inget bra notchfilter for Scida- 
na.

De som anvander sig av metod c avfyrar 
med jamna (oftast korta) mellanrum frSgan 

"ISS TISS FRIKVANSY AKKUPAJJJD?" 
Aven frasen "VATT FRIKVANS LISSEN TE 
DIIAKKS?" eller "VATT ISS DIIAKKSSTAJ- 
SCHON?" ar g^ngbar.

Situationen blir ej battre nar ett par hundra 
"poliser" forgaves forsoker sprida ordning 
och reda samt dessutom tala om for de ovan- 
namnda hur dumma de verkligen ar.

QSY verkar vara den i sarklass mest anvan
da Q-forkortningen. Personligen har jag varit 
igcing pa 20 meter i 16 Sr och jag har aidrig 
hort ncigot varre. PR I SET tar nog den kom- 
mentar som haromdagen avfyrades i PETER 
1-jakten. Vad sags om foljande: "JOO 
SCHALL DAJJ, IDlATT !"

Vad ar det som hander?
Koper dom licensen samtidigt som riggen? 
Vart tog den gamla hederliga hamspiriten 

vagen?
Hjalpsamheten? Kamratandan?
Jag forester foljande Itgarder for att kom- 

ma tillratta med problemet:
1.SVARARE PROV - hardare gallring. 

Man skall ej kunna tippa sig till en licens. 
2.SSA agerar genom IARU for att fS de dv- 

riga landernas organisationer att se over 
problemet, utbilda — sjalvsanera. Tan- 
ken med punkt3kan ingSsomdelforslag. 

3.SSA Slagger varje klubb att utse en kont- 
rollfunktionar som halier reda pa sin 
klubbs medlemmar. Utbildar — Tillrat
ta visa r.

4.Tvt kraver att alia enligt ryskt monster 
mciste vara SWL i exvis 2 Sr med doku- 
menterad aktivitet i form av ett visst antal 
anlanda QSL, innan licens utfardas.

Pa detta satt ar de nya amatdrerna mer be- 
vandrade och battre forberedda pS sitt liv pa 
banden.

Amatorradio ar en exklusiv hobby. Lat den 
forbli det! Stoppa nedsmutsningen av ban
den!

SM3DMP
Thomas Rylander

TJOCKA BREV
Sande ett "tjock" brev med posten idag, 

(en bunt QSLkort), fick d£ senaste nytt i por- 
tofrcigan, "tjocka" brev over 35 mm raknas 
som skrymmande! Det g£r ju fortfarande bra 
att sanda, men givetvis mot hogre porto. Ef
ter kritisk granskning, vagning, noggrann 
matning (med m^ttband typ allastickning) 
hojdes portot med nagra kronor over den nor
mala taxan. (Missade tjockleken med minst 5 
mm.) Sa det blev ettfint tillskott forvSrt hSrt 
provade postverk. Sverige ar ju fantastiskt, 
for att inte tala om manniskan, som med nit 
och redlighet gor det s£ fantastiskt. Ett brev 
betyder sS mycket, sags det, men tank p£ att 
skriva finstilt och tunt "postverket bantar". 

73 de 2MGQ

HJARTLIGT TACK
Hjartligt tack for uppvaktning pS min 

75-Srsdag.

SM6TP
Thorsten Lange.

En insandare frln SM7AED mSste st£ over 
till nasta nummer for att mojliggora for en 
styrelsemedlem att komma med ett be- 
motande.
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KRING SSA ARSMOTE I TABY

Den har runstenen kommer vi inte att 
kunna visa arsmotesbesokarna.

brev om, liksom om mojlighetema att bli 
hamtad pa Arlanda, om de foredrag och 
gruppmoten som hSIls p3 lordagen, var du 
ska checka in m m.

Du som bara gor "dagsbesok" kan fa hjalp 
att hitta genom att ropa SK0MT p3 145.525 
eller R5fredag 15—19, lordag 9—17 eller son- 
dag 8—10. I QTC nr 4 Sterkommer vi med en 
kartskiss.

Sitter du hemma finns SK0SSK p3 3565 
CW och 3660 SSB for utvaxling av radiogram 
och annan amatortrafik pS lordag kl 9—17 
(09-10 CW, 10-11 SSB, 11 -12 CW etc) och 
sondag kl 8-10 (08 - 09 CW, 09-10 SSB). 
Vidare kommer en bulletin frSn SK0SSA son- 
dag 26 april kl 1500.

Vai mott i Taby!
TSA:s SSA-87-kommitte

SM5IQ, Affe. PR- och infoansvarig

TABY SANDARAMAT6RER 10 ar 
SSA ARSMOTE I TABY 1987

Egentligen ar det redan for sent — 28 feb- 
ruari var sista dagen — men vi har ha 11 it nagra 
extra platser for dem som kanske glomt att 
anmala sig. Ett par dagar efter QTC:s utgiv- 
ning mSste vi emellertid lamna definitiva be- 
sked till restaurang och hotell, Sei om du vill 
komma mSste du omgaende betala in ratt 
belopp (avgift for logi och/eller bankett samt 
10 kr i expeditionsavgift) till postgiro 420 80 96 
- 0, Taby Sandareamatdrer. Avgifterna for de 
olika alternativen framgSr av QTC nr 1 och 2. 

UTSTALLNING, LOPPMARKNAD,
"RUNSTENSTUR", BARNPASSING, 
KVARNBERGET, PLANETARIET...

Arsmotet ar ju inte bara forhandlingar. Du 
har ju lordagen pa dig for andra forlustelser, 
och familjemedlemmarna har aven sonda- 
gen.

Utstallningen. Dar deltar forstSs de val- 
kanda "amatorfirmorna", men i Sr ocksS en 
del andra firmor och nSgra statliga institutio- 
ner. Sa har ser utstallarlistan ut i skrivande 
stund, 10februari:

SSA forsaljningsdetalj: forsaljning av SSA- 
material.

SSA: tvS temautstallningar.
Amatorradiohistoriska foreningen i Vast- 

sverige (preliminarbokad).
VSrgSrda Radio: Yaesu m m.
ELFA: Kenwood m m.
CAB: Amatorradio i allmanhet.
FRO: Skarmutstallning visande verksam- 

het.
CUE-DEE: Antenner, master, Heathkit. 
Swedish Radio Supply: ICOM m m.
AMSAT-SM: Skarmutstallning visande 

verksamhet.
TRIM Marketing AB: Bocker om data och 

amatorradio.
Ericsson Radio Systems AB: Truppradio 

8000, NMT-900.
Allt om Elektronik: Tidning och byggsat- 

ser.
Carant: Antenner.
FFV Elektronik: Skarmutstallning.
Standard Radio.
PERANT: Utbildning.
Dessutom har FMV Radio och FOA hintat 

om deltagande.
Utstallningen ager rum i Avaskolans mat- 

sal. Kommunikationer: T-bana till Morby 
Centrum (andstn linje 15) och darefter buss 
604 eller 614 till hpl Ava eller Roslagsbanan 
fran Ostra stn, Lindholmenlinjen till Tibble el
ler Osterskarslinjen till Taby C.

Loppmarknad ordnas ocksS. Ta med gre- 
jor att salja och pengar att kopa for!

Barnpassning kommer att ordnas under 
vissa tider sa att (X)YL och OM ska kunna 
kanna sig riktigt fria.

En "runstenstur" med hembygdsfore- 
ningens ordforande som guide tror vi att vi 
vagar utlova.

Kvarnberget blir mSlet for nagra resor, 
detta fantastiska QTH som presenterades i 
QTC nr 2.

Planetariet i Sjokrigsskolan monteras ner 
runt forsta maj. Dar ordnas en tack- och av- 
skedsforestallning for TSA. Lita p3 att du 
kommer att se sjarnor!

Detta och mera om det stora radiosocio- 
kulturella utbudet kring Arsmotet har du, som 
anmalde dig tidigt, redan fcitt ett personligt 

ALLRA SISTA CHANSEN
att anmala sig till arsmotesbanketten och/eller forlaggning under arsmotesdagarna

GRUNDKURS
I

MORSE
TELEGRAF 

ERING

Finns nu hos SSA forsaljningsde- 
talj. Kursen innehaller sextio mot- 
tagningslektioner samt sand- 
ningsovningar pa sammanlagt 32 
kassettband, kopplingsschema 
for telegrafitraningsoscillator, rad 
och anvisningar om injustering av 
telegrafnyckel, kroppsstallning 
vid sandning m m. Pris 800: —.

V
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KALLELSE TILL SSA ARSMOTE 1987
Foreningen Sveriges Sandareamatorers 

medlemmar kallas harmed till ordinarie 5rs- 
mote sondagen den 26 april 1987 p3 Avasko- 
lan i Taby.

Samling kl 0930 for medlemskontroll. Ars- 
motesforhandlingarna borjar kl 1000.

Dagordning for cirsmotet, motioner med 
styrelsens yttranden och styrelsens verksam- 
hetsberattelse liksom styrelsens forslag till 
arsavgift for 1987 Sterfinnes i detta nummer 
av QTC. Bokslut for 1986 samt budget for 
1987 och preliminar budget for 1988 publice- 
ras i nasta nummer av QTC.

En Sci sent som mojligt kord datalista pci 
medlemmarpa i SSA kommer att finnas for 
medlemskontroll i Taby. Du som betalat in 
medlemsavgiften sent, efter den 16 april 
1987, bdr ha ditt medlemskort tillsammans 
med kvitto p3 inbetald avgift med dig for upp- 
visande vid behov.

FULLMAKTER
Fullmakter skall insandas till SSA kansli for 

kontroll fore Srsmotet. Forsandelse med full- 
makt skall vara poststamplad eller avlamnad 
pa SSA kansli, Ostmarksgatan 43, 123 42 
Farsta senast mSndagen den 13 april 1986.

Starka skal av "force majeure-karaktar" 
skall foreligga for eventuellt undantag frSn 
denna regel, t ex akut sjukdom, olycksfall el
ler liknande forfall, som pS begaran skall kun- 
na styrkas av lakare eller motsvarande.

Anmalan till deltagande i Srsfesten p3 lor- 

dagskvallen liksom bokning av rum m m sker 
enligt Srsmotesarrangorernas anvisningar i 
QTC och SSA-bulletinen.

DAGORDNING
1. Motet oppnas.
2. Vai av ordforande for motet.
3. Vai av sekreterare for motet.
4. Vai av tv3 personer att jamte ordforan- 

den justera motesprotokollet. Juste- 
ringsmannen skall tillika tjanstgora 
som rostraknare under motet.

5. Tillkannagivande av vid motet upp- 
gjord rostlangd.

6. Fr^gan om motet ar stadgeenligt ut- 
lyst.

7. FrSgan om dagordningens godkan- 
nande.

8. Framlaggande av styrelse- och kassa- 
berattelse. I styrelseberattelsen skall 
aven lamnas en redogorelse for resul- 
tatet av forra Irets motioner.

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

det gSngna arbetsciret.
11. Faststalla det tillkannagivna valresul- 

tatet for styrelseledamoter samt revi- 
sorer med suppieant.

12. Vai av ledamoter till styrelsevalbered- 
ningen for nasta Srsmotes val av styrel- 
seledamoter samt revisorer med supp- 
leant.

13. Val av tv£ postrostraknare jamte en

14.

14:1. 

14:2.

14:3.

14:4.

14:5.

15. 
15:1. 

15:2.

16.

17.

18.
19.

20.

suppieant for postrostningama fram 
till nasta Srsmote.
Behandling av inkomna motioner. 
Motionerna och styrelsens yttranden 
till desamma citerfinns i detta nummer 
av QTC.
Motion nr 1. Forslag om andrade ruti- 
ner for anropssignaler.
Motion nr2. Forslag om publicering av 
VU- och styrelseprotokoll i QTC.
Motion nr 3. Forslag om att VU- och 
styrelseprotokoll skall publiceras i QTC 
i og raverat skick.
Motion nr 4. Forslag om aktivitetsda- 
gar for enklare amatdrstationer.
Motion nr 5. Forslag om andrad dist- 
riktsorganisation.
Behandling av styrelseforslag.
Styrelseforslag nr 1. Forslag om and- 
ringar i SSA:s stadgar § 1.
Styrelseforslag nr 2. Forslag om and- 
ringar i SSA:s stadgar § 12 och 16.
Behandling och faststallande av bud
get for innevarande Sr 1987 och preli
minar budget for 1988. Se styrelsens 
forslag i nasta nummer av QTC.
Faststallande av medlemsavgift for 
nastkommande Sr 1988. Styrelsens 
forslag Sterfinnes i detta nummer av 
QTC.
Beslut om plats for nasta Srsmote.
Synpunkter pS verksamheten for inne
varande Sr 1987.
Motet avslutas.

MOTIONER
(punkt 14 pa dagordningen)

MOTION 1
Forslag om andrade rutiner 
for anropssignaler.

Att SSA:s styrelse fSr i uppdrag att for- 
handla fram foljande andring i televerkets for- 
ordningar.

Att en forfallen anropssignal kan delas ut 
igen om den tidigare innehavaren ansoker om 
sin gamla signal.

Motivering: Flera sandareamatdrer harfor- 
lorat sina anropssignaler pS grund av utlands- 
vistelse, sjukdom och dylikt. Under denna tid 
har inbetalningarna till televerket inte gjorts 
som de skulle.

Dessa sandareamatdrer mSste nu bli tillde- 
lade en helt ny anropssignal istallet for att fS 
tillbaka sin gamla signal.

Detta forfaringssatt frSn televerkets sida, 
som nu ar, tjanar bara till att skapa trSkigheter 
och fortret for den berorda sandareamatoren.

Goteborgs Sandareamatdrer genom
SM6ETR Lars Westerlund ordf.

Styrelsens yttrande:
Televerket har fattat ett administrate be

slut att ny anropssignal skall utdelas nar n£- 
gon Sterupptar amatorradiohobbyn efter att, 
oavsett anledning, varit avford ur televerkets 
register.

Styrelsen delar motionarens uppfattning 
att det i vissa fall finns godtagbara skal att 
SterfS den forutvarande signalen.

Styrelsen foreslSr att motionen avslcis men 
att styrelsen ges i uppdrag att forhandla med 
televerket om skaliga undantag fr3n nuvaran- 
de regel.

MOTION 2
Forslag om publicering av VU- 
och styrelseprotokoll i QTC.

Harmed foresl^r jag att Srsmotet beslutar 
att VU- och styrelseprotokoll skall publiceras 
i QTC snarast mojligt efter justering. Skulle 
cirsmotet finna att detta skulle ta for stort ut- 
rymme i tidningen forslds i andra hand att det 
ges mojlighet for intresserade medlemmar att 
Arsvis abonnera p3 protokollen till sjalvkost- 
nadspris. For att lattare kunna arkivera proto- 
koll foreslSs att abonnemangsmojligheten 
skall finnas aven om Srsmotet beslutar om 
publicering i QTC. Jag ar medveten om att 
vissa kansliga saker rorande enskild medlem 
och forhandlingar med Televerket etc inte bdr 
massdistribueras och foreslSr att Srsmotet 
ger styrelsen mojlighet att sekretessbelagga 
Scidana punkter under forutsattning att pa- 
ragrafens rubrik finns med i publicerade och 
distribuerade protokoll och det av denna rub
rik tydligt framgSr vad arendet avser. Arsmo- 
tet bor speciellt anmoda styrelsen att vara 
synnerligen restriktiv vad galler sekretessbe- 
laggning och anvanda denna mojlighet en- 
bart i undantagsfall.

Odeshog 1986 12 14
Osten B Magnusson
SM5DQC

Styrelsens yttrande:
Foreningens protokoll ar ofta mycket om- 

fdngsrika. Det skulle fordras ett stort utrym- 
me i QTC for dessa protokoll till forfSng for an- 
nat intressant material. Regelmassigt upp- 
dras St styrelsemedlemmar att redovisa 

viktiga arenden i QTC. Darutover sker redo- 
visning i bulletineroch HQ-natet. Protokollen 
finns for ovrigt hos DL och SL.

Styrelsen ser inget hinder for intresserade 
medlemmar att abonnera pS protokollen.

Styrelsen foreslSr att motionen avsISs be- 
traffande publicering i QTC, men att motio
nen antas vad avser abonnemang.

MOTION 3
Forslag om att VU- och Styrelseprotokoll 
skall publiceras i QTC i ograverat skick.

Tidigare framforda forslag om detta har all
tid bemotts med att alltfor stort utrymme 
skulle tas i ansprSk i QTC. Jag anser att infor
mation ar av stor angelagenhetsgrad. Med- 
lemsinformation skall ske pS bred basis och 
utgor en demokratisk rattighet for medlem- 
marna. Information fSrej ske inSgon resume
rad summarisk form. Varje medlem kan pS 
SSA:s kansli ta del av protokoll men dS det 
endast ar forbehSllet en liten grupp, ar det ur 
rattvisesynpunkt naturligt att publicering 
sker i QTC.

Foreslcir Srsmotet att ge SSA:s styrelse i 
uppdrag att ombesorja publicering av proto
koll i QTC.

Ulf Swaldn, SM 5 BBC

Styrelsens yttrande:
Betraffande styrelsens yttrande hanvisas 

till foregSende motion.
Styrelsen foreslcir att motionen avsISs.
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MOTION 4
Forslag om aktivitetsdagar 
for enklare amatdrstationer.

Jag yrkar pci, att SSA internationellt ska 
torgfora foljande forslag och soka medverka 
till dess forverkligande:

En eller tv§ veckohelger per cir reserveras 
vcira kortvcigsband belt eller delvis, ev i tes- 
tens form, for trafik med enklare stationer, 
dock ej utpraglad QRP-utrustning. Enklare 
utrustade amatdrer skulle d£ vara motiverade 
att lufta sina signaler, vilket kanske sallan sker 
annars, dS de mest blir bortkonkurrerade av 
de slutstegs- och beam/quad-forsedda. Reg- 
ler forslagsvis: Alla med hogst 50 kortvSgs- 
QSOn foregSende cirf£r delta. Uteffekt hogst 
100W, ev endast CW. Enbart icke-forstarkan- 
de trSdantenner (dipol, gp och liknande) till- 
tetna. Ett flertal kortare testperioder, sA att 
aven de, som inte har oavbrutna veckohelger 
till forfogande, motiveras att delta. Evane
mangen f2r en slagkraftig forkortning (t ex 
PMT= Poor Man's Test) och lika mycken pub- 
licitet som de hittills kanda, stora testerna.

Genom i andra sammanhang anlitade, fri- 
villiga overenskommelser, avstSr de mera ak- 
tiva och QRO-innehavarna helt eller delvis 
frSn kortvAgen dessa veckohelger — de har ju 
andS ca 50 kvar per ar.

Kullboarp 1986-11-12
Erland Belrup, SM7COS

Styrelsens yttrande:
Testverksamhetens syfte var fran borjan 

att oka aktiviteten pa vara amatorradioband. 
Idag finns knappast anledning att pa detta 
satt oka aktiviteten (mojligen da med undan- 
tagav21 och 28 MHz-banden, dar aktiviteten 
under solflacksminimum ar lag). Testerna fyI- 
ler i dag ett behov av trafiktraning och att till- 
fredsstalla manga radioamatdrers tavlings- 
lusta. Tavlingsverksamheten ar sa omfattan- 

de att icke testintresserade amatdrer klagar 
pa att de har for lite plats pa banden.

Vid ett flertal REGION 1 - konferenser och 
HF-arbetsgruppsmoten har man darfor dis- 
kuterat olika satt att reducera antalet tester 
pa kortvagsbanden. SSA har stott forslag i 
den riktningen och var dessutom den lands- 
forening som foreslog bandsegment. Tack 
vare detta har vi i dag de s k "Contest Prefer
red Segments", vilka harantagits av REGION 
1.

SSA:s styrelse anser det darfor vara bade 
olampligt och ologiskt att internationellt ver- 
ka for att arrangera en ny test. Malardalens 
Radioamatorer, SKOMK, arrangerar en test 
kallad "Nyborjartesten". Den kan vara lamp- 
lig att delta i om man inte kort test tidigare.

Styrelsen foresiar darfor avslag pa motio- 
nen.

MOTION 5
Forslag om andrad 
distriktsorganisation.

For att aktivera distrikten och utoka fore- 
ningsverksamheten regionalt och lokalt bor 
en battre form av distriktsorganisation etab- 
leras. Detta kan losas pa olika satt och vi fo
rester:
att i varje distrikt tillsatts en distriktsstyrelse 

om ca 5—8 personer inklusive DL och vi
ce DL. DL och vice DL blir obligatoriskt 
ordforande respektive vice ordforande. 
Styrelsen i ovrigt valjes vid distriktens v§r- 
mote, jamna cirtal i SM1, 3, 5 och 7 samt 
ojamna artal i SM 2, 4, 6 och 0.

att av varje medlems arsavgift 10—15 kronor 
dverfores till distriktskonton i SSA:s bok- 
foring. Varje distrikt far da mojlighet att, 
inom ramen for behailningen pa distrikts- 
kontot, anordna olika slag av aktiviteter. 
Medlemmarna far pa detta satt en "dist- 
riktskansla" som nu i manga fall saknas.

att SSA styrelse framlagger forslag till revide- 
ring av stadgarna med anledning av mo- 
tionen.

Skulle arsmotet avste motionen forester vi 
att arsmotet tillsatter en utredning, fristSen- 
de fran SSA styrelse, som i motionens anda 
presenterar ett forslag till battre distriktsorga
nisation vid arsmotet 1988.

Enligt beslut vid SM4-mote i Karlskoga 
1986-06-08 samt vid klubbledaretraff i Karl
stad 1986-10-26.

DL4 SM4ASI, vice DL4 SM4EPR, Ordf 
SK4EA SM4M0X, Ordf SK4DE SM4IRG, 
Ordf SK4KR SM4OBQ, Ordf. SK4BX 
SM4LLP, Ordf SK4UH SM4GTB, Ordf SK4IL 
SM4KL, Ordf SK4RL SM4KJH, Ordf SK4AV 
SM4FYT, Ordf SK4HV SM4FVD, Ordf 
SK4UW SM4JBP, Ordf SK4UK SM4NYE, 
Ordf SK4AO SM4JCY, Ordf SK4BW 
SM4NLL, Ordf SK4DM SM4OVE, SM4IM.

Styrelsens yttrande:
Det ar styrelsens uppfattning att DL skall 

agera aktivt ute i distrikten t.ex. genom mo- 
ten och klubb-besok. Ett satt ar att skapa ett 
val fungerande kontaktnat som kan stimulera 
till okade aktiviteter. Det kan ocksa vara lamp- 
ligt att, som gors inom vissa distrikt, genom- 
fora klubbledarkonferenser.

DL har i dag full frihet att bedriva sin verk- 
samhet pa det satt som beskrivs i motionen. 
SSA's stadgar utesluter inte att en distrikts
styrelse med valfritt antal personer tillsatts. 
For att kunna bedriva dessa aktiviteter kravs 
att DL budgeterar for den planerade aktivite
ten. Stadgarna begransar inte DL's mojlighe- 
ter och styrelsen anser att det ar olyckligt om 
en regiering enligt motionens forslag infores. 

Styrelsen ser positivt pa att olika organisa- 
tionsmodeller provas i distrikten.

Mot ovanstaende bakgrund anser styrel
sen att motionen ar besvarad.

STYRELSENS FORSLAG
(punkt 15 och 17 pa dagordningen)

STYRELSEFORSLAG 1

Styrelsen forester foljande andringar i fore- 
ningens stadgar, §1:

Stycket som borjar med "att insamla, fon- 
dera och fordela medel...." ersatts med "att 
till hadikappade sandaramatdrer och handi- 
kappade personer med intresse for amatorra- 
dio insamla, att i sarskild fond fondera och 
darur fordela medel, i avsikt att underlatta for 
dessa att kunna bedriva amatorradioverk- 
samhet, eller i uttalat syfte, att bli sandarama
tdrer."

STYRELSEFORSLAG 2

Styrelsen forester foljande andringar i fore- 
ningens stadgar, § 12 och 16:

I §12 under rubriken "Sektionsledare 
(SL):"andras"utrikessekreterare" till "trafik- 
sekreterare VHF" och "trafiksek rate rare" till 
"trafiksekreterare HF".

I §16 punkterna 1a och 5 andras orden "ut- 
rikessekreterare" till "trafiksekreterare VHF" 
och "trafiksekreterare" till "trafiksekreterare 
HF".

Kommentar

Det ankommer pS Arsmotet att faststalla 
foreningens organisation i stort. Den senaste 
organisationsforandringen inom SSA ge- 
nomfordes i borjan av 1970-talet. Den inne- 
bar att organisationen byggdes upp med ett 
antal sektioner som fick ett ansvar for vissa 
fackomrSden. Varje sektionsledare ingick i 
styrelsen som ordinarie ledamot. Vidare fick 
distriktsledarna en plats i styrelsen som ordi
narie ledamot. Utover detta ingSr ordforan- 
den och vice ordforanden i styrelsen. QTC- 
redaktoren med spaltredaktorerna utgjorde 
en sektion dar QTC-redaktoren ingick i styrel
sen men bara hade rostratt i f tegor som beror- 
de QTC.

Vid Arsmotet 1986 beslutades att QTC- 
sektionen skulle upplosas. Anledningen var 
att QTC-redaktoren inte borde ingS i styrelsen 
dci redaktorens ansvar for produktionen av 
QTC ar avtalsbundet. I och med detta sakna- 
de spaltredaktorerna organisatorisk knytning 
i organisationen.

Styrelsen konstaterade att man kunde 
knyta upp spaltredaktorerna i sekreteraresek- 
tionen men fann detta mindre lampligt dS 
rrtenga spaltredaktorer naturligare horde 
hemma i trafiksektionen.

Vid ett dverforande av huvuddelen av 
spaltredaktorerna till trafiksektionen skulle 
sektionen bli orimligt stor vilket skulle cisam- 
ka trafiksekreteraren allt for stor arbetsbe- 
lastning.

For att inte tvingas till en utokning av sty
relsens organisation har mojligheterna till 
andrad arbetsfordelning i ovriga sektioner 
studerats. Vid analys av arbetsfordelningen i 
styrelsen kan konstateras att vice ordforan- 
den inte har nSgot eget ansvarsomtede och 
att utrikessekreteraren har relativt fa uppgif- 
ter och att dessa uppgifter naturligt skulle 
kunna fordelas pS andra sektioner eller le- 
damoter.

Styrelsen har mot ovanstaende bakgrund 
foreslagit att utrikessektionen omvandlas till 
en VHF-sektion och att fordelning av ansvar, 
arbetsuppgifter, funktionarer och spaltre- 
daktorer gors med hansyn till detta.

Forslaget skapar enligt styrelsens uppfatt
ning forutsattningar for en lamplig fordelning 
av ansvar och uppgifter utan att for stora en- 
heter skapas och utan att antalet styrelsele- 
damoter behover utokas.

En viktig effekt av forslaget ar att vice ord- 
foranden erfteller ett eget ansvarsomtede och 
ingSr i styrelsen som en "arbetande leda
mot".
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VERKSAMHETSBERATTELSER

STYRELSEN
Verksamhetsberattelsen for verksamhets- 

Aret 1986 har overlamnats till foreningens re- 
visorer. Eftersom styrelsens ledamoter, vice 
ledamoter och funktionarer framgSr i varje 
nummer av QTC begransas presentationen 
nedan till det som inte framg^r i annat sam- 
manhang.

Styrelsevalberedningens sammansattning 
liksom postrostraknare framgar av Srsmo- 
tesprotokoll redovisat i QTC nr 6 1986.

Styrelsevalberedningens och DL-valbe- 
redningarnas (infor 1987 i distrikt med udda 
nummer) forslag till kandidater var publicera- 
de i novembernumret av QTC 1986. Medlem- 
marna hade tom den 10 december mojlighet 
att inkomma med egna forslag till kandidater. 
DS inga ytterligare forslag inkom har styrel- 
sen beslutat avlysa postrostningsval samt fd- 
reslSr Srsmotet att faststalla valberedningar- 
nas forslag.

Styrelsen har under 1986 haft fyra ordinarie 
styrelsesammantraden, tre tredagars (fredag 
kvall, lordag och sondag), samt etttvSdagars 
(fredag, lordag) i samband med Srsmotet.

Styrelsens verkstallande utskott (VU) har 
bestStt av ordforanden, sekreteraren, kassa- 
forvaltaren samt DL5 fram till Srsmotet och 
darefter DL7 som utsedd DL-representant. 
VU har under Sret haft 12 sammantraden.

Medlemsantalet har under verksamhets- 
Sret minskat med 1,1 % frSn 6830 till 6752.

Medlemsavgiften for 1986 har varit 200: —, 
familjeavgiften 135:— och prenumerations- 
avgiften for QTC 219 kronor.

QTC har utkommit med 12 nummer, varav 
ett dubbelnummer, med totalt 556 sidor.

SM3WB/Sven Granberg avgick pS egen 
begaransom redaktdrefterattQTC nu 1/1986 
utgivits. Sven hade redan tidigare under 1985 
begart att fa avgS som redaktor men dS sty
relsen hade svSrt att finna en eftertradare 
stallde Sven lojalt sina krafter till forfogande 
till dess att en ny redaktor kunde tilltrada.

Sven som varit med i foreningen sedan 
SSA startades har i mer an 14 ar fungerat som 
tidningens redaktor. Det ar antagligen unikt 
inom amatorradiovarlden att nSgon under sS 
ISng tid producerat en amatorradiotidning av 
sS hog klass som QTC utvecklats till under 
Svens ledning. Det arbete som Sven lagt ned 
pa att lyfta fram QTC till en kvalitetsmassigt 
framstSende tidning har for SSA varit ovar- 
derligt. Styrelsen framfor foreningens djupt 
kanda tack till Sven. SSA framfor ocksS sitt 
tack till Ljusdals tryckeri for ett val fungeran- 
de samarbete under mSnga 3r.

Fr.o.m. nr 2/1986 har SM5AGM/Folke 
Rosvall overtagit ansvaret for produktionen 
av QTC. Bytet av redaktor har ocksS inneburit 
en overgang till ny produktionsteknik och 
nytt tryckeri. Detta har inneburit en vasentlig 
nedgSng i produktionstid vilket dels innebar 
att aktuellare nyheter kan redovisas dels att 
QTC battre kan utnyttjas som ett diskus- 
sionsforum.

Styrelsen har nu battre forutsattningar att 
tidigt informera om aktuella f rSgor vilket dock 
annu inte utnyttjats i den omfattning som ar 
mojligt och enligt styrelsens uppfattning ar 
lampligt.

QTC-medarbetare har alia del i QTC:s infor- 
mationsutbud som varit av god kvalitet och 

styrelsen tackar alia dessa medverkande for 
en mycket fortjanstfull insats.

SM4GL har vid sidan om sin styrelsepost 
som utrikessekreterare tjanstgjort som an- 
nonsredaktor vilket styrelsen ar mycket tack- 
sam for.

Under ciret har en regelforandring intraffat 
som innebar att QTC inte langre erhSller 
presstod vilket tidigare uppgick till ca 36000 
kronor. Styrelsens ambition har varit att ge- 
nom okade annonsintakter kompensera 
bortfallet av presstodet. Detta har inte lyc- 
kats helt och styrelsen arbetar darfor vidare 
med denna frSga och konstaterar att det ar 
angelaget att medlemmarna genom aktiva 
Stgarder hjalper till att skaffa fler annonsdrer.

52 stycken SSA-bulletiner med informa
tion har under Sret utkommit som ett komple- 
ment till QTC. SM7DLZ/Hans Bjorneberg har 
ansvarat for redaktorsskapet pS ett fortjanst- 
fulit satt. SM7DLZ har ocksS producerat den 
DX-bullentin av hog klass som utkommit med 
52 nummer till ett pris av 250 kronor/cir. Sty
relsen tackar SM7DLZ samt alia bulletinope- 
ratdrer ute i landet som formedlat SSA:s bul- 
letiner till medlemmarna. Styrelsen vill ocksS 
tacka alia dem som bidragit med material till 
bulletinerna.

Foreningen stSr pci en stabil ekonomisk 
grund. Detta beror p3 att SSA genom tidiga
re avsatta reserver har skapat ett relativt stort 
kapital. Reserverna har framst varit avsedda 
for datorstod och framtagandet av en teknik- 
handbok samt eventuell anskaffning av en 
egen fastighet. Datoranskaffningen ar nu 
slutford. Teknikhandbok ar under framtagan- 
de och det ar styrelsens forhoppning att den 
kommer ut under 1987. Teknikhandboken 
kommer dock att framstallas i en form som in
te kraver lika stor kapitalinsats som man ur- 
sprunglingen planerade. Arsmotet 1986 har 
vidare beslutat att en fastighet for narvarande 
inte skall anskaffas.

Styrelsen har i samrad med revisorerna 
darfor konstaterat att SSA har ett onodigt 
stort kapital och att detta bor minskas. Med 
ett konstant medlemsantal och med en bibe- 
hSIlen aktivitetsnivci m^ste medlemsavgiften 
hojas. Arsmotet 1986 har faststallt en budget 
som innebar en bibehcillen aktivitetsnivS dar 
en del av kostnadsokningarna tas ut genom 
en hojning av medlemsavgiften och en del tas 
ut genom minskning av kapitalet.

Verksamheten under 1986 har varit omfat- 
tande. Ett stort arbete har lagts ner pS forbe- 
redelserna infor Region 1-konferensen 1987 
genom ett aktivt arbete i Region 1 HF- och 
VHF-arbetsgrupp. SSA har dessutom okat 
sin internationella representation genom att 
projektledaren utover ordforanden deltagit i 
av DARC anordnade konferenser i Friedrichs
hafen och Hannover. Vid HAM-radio 86 i 
Friedrichshafen har SSA representerats med 
en utstallning vilket vackte stort intresse.

Ett lag under ledning av SM4CGR har del
tagit i IARU Region 1 ARDF-VM i Sarajevo. 
Speciellt inbjuden hedersgast vid detta eve- 
nemang var SM5ZD/Per-Anders Kinnman 
som ar IARU Region 1 forste internationelle 
ARDF-domare.

Den i tidigare Srsredovisning omtalade te- 
legrafikursen pa kasettband har av tekniska 
skal forsenats men blir klar for distribution i 
borjan av 1987.

I samband med produktionen av DX-bulle- 
tinen har en QSL managerlista byggts upp 
som kommer att finnas tillganglig under bdr- 
jan av 1987. Listan kommer sannolikt att vara 
den mest kompletta listan i varlden. Dessa 
har prioriterats hogre an arbetet med att kata- 
logisera alia de amatorradiotidskrifter som 
foreningen disponerar. Viss kopieringsser- 
vice har dock kunnat erbjudas medlemmarna 
under 3ret.

De i verksamhetsberattelsen for 1985 redo- 
visade storre arenden (utover forberedelser 
for IARU Region 1-konferensen) som be- 
handlats i styrelsen har varit foremSI for fort- 
satt behandling under 1986 och det ar styrel
sens forhoppning att arbetet skall kunna slut- 
foras under 1987.

FrSgan om en utvecklad IARU Monitoring 
Service (IARUMS, som tidigare kallades In
truder Watch) har behandlats i styrelsen och 
beslut har fattats om att snarast uppratta 
minst en "kontrollstation" i varje distrikt.

Inom tekniksektionen har SM5HIH/G6- 
ran Blumenthal tillsatts som digitalfunktio- 
nar.

En policy var faststallts for handikappverk- 
samhet.

Under 3ret har SM7IYM/Gdran Nordstedt 
tillsatts som klubbfunktionar. Huvuduppgif- 
ten ar att inhamta information fr^n klubbarna 
om aktiviteter, lamna stod till dem samt distri- 
butera information mellan dem. Ungdoms- 
och utbildningssektionen har pSborjat fram
tagandet av en ny teknikhandbok som berak- 
nas bli klar under 1987. Sandaramatdrernas 
Sambandskcir (SSK) har p5 ett fdrtjanstfullt 
satt utvecklat sambandsverksamheten inom 
klubbarna. SSK har erbjudit SSA att forvalta 
detta arv och SM0HEB Harry Lundstedt har 
darfor tillsatts som sambandsfunktionar. En 
sambandsspalt har ocksS startats i QTC. Kon- 
takter har tagits med FRO for att studera moj- 
ligheterna till ett utokat samarbete.

Forsaljningsdetaljen har utokat sin service 
och till ha nda holler ett vasentligt storre utbud 
av litteratur. Vidare har en utvecklad version 
av WCY-transceivern tagits fram och kommer 
att finnas till forsaljning som ett byggprojekt 
framst for klubbarna. Aven en separat ton
oscillator for telegrafitraning har tagits fram.

Foreningens utstallningsservice har under 
ciret utvecklats for att ge klubbarna battre for- 
utsattningar att arrangera utstallningar. Reg- 
ler for utstallningsservicen har faststallts och 
en katalogisering av tillganglig materiel har 
pSborjats.

Vid kansliet har Margareta Kjellberg under 
vciren slutatsin anstallning. Styrelsen framfor 
sitt tack for det arbete Margareta lagt ner for 
foreningen. Belastningen p£ kvarvarande 
personal (SM0CWC Stig Johansson och Ulla 
Ekblom) har varit mycket hog och styrelsen 
tackar for uppoffrande arbetsinsatser.

Motioner till Arsmotet 1986 har av styrelsen 
behandlats enligt foljande:

Motion nr 2 med forslag om digitalfunktio- 
nari SSA. Styrelsen harvidstyrelsemoteden 
5—7 September tillsatt SM5HIH/Gdran Blu
menthal. Goran har deltagit i ett styrelsemote 
under 3ret samt medverkat vid ett packet
radio mote i Eskilstuna.

Motion nr 2 med forslag om andring av re- 
kommenderat tonpar vid RTTY-trafik. Styrel
sen har till IARU Region 1-konferensen 1987 
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inlamnat en motion i arendet.
Motion nr 3 med forslag om inrattande av 

en klubbfunktionar inom SSA. Styrelsen har 
vid styrelsemote den 5—7 September tillsatt 
SM7IYM/Gdran Norstedt. Funktionaren har 
pSborjat framtagandet av en enkat till klub- 
barna som skall utvarderas under 1987.

Motion nr 4 om medlemsstatistik. Med- 
lemsstatistik har presenterats for styrelsen 
och kommer att publiceras Srligen infor 
Srsmotet.

Ett samrSdsmote med televerket genom- 
fordes den 29 oktober 1986 dS storf rSgor dis- 
kuterades. Motet genomfordes i en mycket 
positiv anda. Ett resultat av motet ar att SSA 
kommer att arbeta med att fa fram en kon- 
taktman inom varje distrikt som kan bitrada 
den enskilde sandaramatdren samt samverka 
med televerkets avstorningstjanst.

Under Sret har implementeringen av Cept- 
licensen mojliggjort att vi kan utnyttja licen- 
sen i Stta lander. Arbetet med en Cept-licens 
har hos televerket bedrivits sS att det hade 
funnits mojligheter till en tillampning i Sveri
ge frSn sommaren 1986. De forutsattningar 
som gallde var att besokande i Sverige en- 
dast skulle haft mojlighet att utnyttja VH F. Ef- 
tersom SSA onskade skapa forutsattningar 
for att bSda licensklasserna (HF och VHF) 
skulle kunna anvandas har televerket arbetat 
med att inkrava nya yttranden frSn de myn- 
digheter som tidigare motsatt sig nyttjandet 
av HF-klasserna. Under Sret har SSA lyckats 
fS den ena myndigheten att i yttrande till tele
verket medge nyttjandet av HF-klasserna. 
Det bedoms som mojligt att aven den andra 
myndigheten kan medge utvidgat nyttjande.

Det tidigare namnda rattsfall som fcitt juri- 
disk rattshjalp har vid den rattsliga provnin- 
gen forlorat. Detta ger anledning till att skar- 
pa uppmarksamheten pS att man foljer TFS 
serie B:90.

Under Sret har televerket medgivit tillstSnd 
for sex klubbar att pS prov bedriva forsoks- 
verksamhet pS 28 MHz-bandet fram till ut- 
gSngen av 1988. Med hansyn till behovet att 
fS erfarenheter av denna verksamhet infor 
IARU Region 1-konferensen samt att vi tids- 
massigt hinner fS erfarenheter av en sSdan re- 
peaterfunktion under vaxlingen mellan tvS 
solcyklar ar dessa tillstSnd mycket vardefulla. 

SSA ser fram emot ett fortsatt gott samar- 
bete med televerket grundat pS god forstSel- 
se for varandras kompetens och roll. Den go- 
da service som tillstSndskontoret och miljo- 
kontoret visar ar mycket uppskattad.

Styrelsen uttalar till slut ett tack till QSL- 
DC och deras medhjalpare for ett fortjanst- 
fullt arbete och tackar alia dvriga som genom 
ideella insatser gor det mojligt att driva vSr 
verksamhet pS en fortsatt hog nivS i en posi
tiv anda.

SEKRETERARESEKTIONEN

SSA - DX - BULLETIN
SSA DX Bulletin har under ciret utkommit 

med 52 nummer. FrSn en relativt blygsam 
start har bulletinen nu borjat fa den omfatt- 
ningen att vi snart kan borja ett DX-nat pS 
kortvSg helt i SSA's regi. Synpunkter pS en 
sSdan aktivitet mottages tacksamt. Bulleti
nen har omfattat aktuell DX information, 
QSL-adresser, konditionsoversikter samt ett 
antal antennbeskrivningar. MSIsattningen 
for detta ciret ar att gore DX Bulletinen annu 
mera vardefull for den aktive amatdren samt 
givetvis hoja prenumerant antalet. Bullere- 
daktionen har anvant ett stort antal amator- 
radiotidskrifter som kallor plus foljande DX

Bulletiner frSn utlandet: DX-NL (Vasttysk- 
land), DX News Sheet (England) samt QRZ 
DX (USA) plus bidrag frSn dem som prenu- 
mererar.

73 SM7DLZ.

SSA CW BULLETIN
Telegrafibulletinen pS kortvSg har ront ett 

stort intresse under Sret. Ett antal "stadiga" 
lyssnare har troget rapporterat horbarhet var
je vecka och detta glader naturligtvis den 
som sander bulletinen. Genom telefon och 
brev kontakter har jag forstStt att det verkliga 
lyssnarantalet ar mSngdubbelt storre an vad 
incheckningsloggen visar och detta ar givet
vis en bidragande orsak till att CW bullen blir 
en Sterkommande lordagsaktivitet aven un
der detta Sret. PS senare tid har bullens frek- 
vens varit stord av en kraftig brusmatta vilket 
tvingat operatoren att flytta sig nedSt i frek- 
vens ett antal Khz. Det ar min forhoppning 
att vi sS snart som mojligt skall kunna Ster- 
vanda till 3527 Khz.

73 SM7DLZ.

SSA-BULLETINEN
SSA's bulletin har under Sret utkommit 

med 52 nummer. Det ar, sSvitt jag kanner till, 
forsta gSngen bulletinen utkommer Sret runt. 
Intrycken har, vad ciret runt utsandningarna 
betraffar, varit till storsta delen positiva aven 
om en nedgSng i lyssnandet kan markas, spe- 
ciellt dci under sommaren. Huruvida bulleti
nen skall sandas aven detta Srs sommar skall 
beslutas om senare. Under 1986 har bullen 
Sterutsants over ett stort antal kortvSgs och 
VHF/UHF stationer. Ett stort tack riktas till 
dem som vecka efter vecka stallt upp och ge- 
nomfort denna delen av bulletinens sprid- 
ning. SSA's bulletin skulle aidrig kunna nS ut 
over Sverige pS ett sS effektivt satt som den 
gjort om inte alia dessa frivilliga krafter stallt 
upp. Bulletinen har under 1986 innehSIlit en 
hel del uppgifter om olika typer av soldata. 
Detta orsakat av att vi just nu befinner oss i 
skarven mellan tvS solcyklar. Eftersom motet 
mellan tvS cyklar inte intraffar forran om 11 Sr 
har det ansetts vara av hogt intresse att i de- 
talj beskriva vad som hander nar en gammal 
cykel gSr over i en ny.

73 SM7DLZ.

TEKNIKSEKTIONEN

Sektionen har under ciret utokats med en 
funktionar som ska handlagga frSgor rorande 
digitalteknik med inriktning pci digitala kom- 
munikationsformer. Som Digitalfunktionar 
har SM5HIH, Goran Blumenthal utsetts.

Vid verksamhetsSrets slut avgick RTTY- 
funktionaren SM5EIT, Erik Nilsson. Erik har 
varit verksam med RTTY-frSgor inom forenin- 
gen sedan 1975. En ersattare for Erik efter- 
soks.

AvstorningslSdoma har uppdaterats med 
nya filter och en handhavandebeskrivning 
over praktiska avstomingsStgarder. Inkop av 
filter for forsaljning i forsaljningsdetaljen har 
pSborjats.

Monsterkort till WCY-transceivern har ta- 
gits fram for forsaljning i forsaljningsdetaljen. 
Kompletta komponentsatser har inkopts och 
forsaljning pSborjats.

Ett projekt for samordning av Packet Radio 
system av typerna AX 25 och Softnet har pS- 

borjats. Utbildningsverksamhet i Packet Ra
dio teknik har planlagts.

Planer for att oka SSA's tekniska rSdgiv- 
ning till medlemmar har faststallts.

Michael Grimsland
Tekn. sekr. SSA

TRAFIKSEKTIONEN

Tiden g3r fort i trevligt sallskap (= med- 
lemmarna i SSA) och det ar citer dags att for- 
soka fS till en verksamhetsberattelse. Som 
vanligt kommer trafiksektionens verksamhet 
bast fram i alia funktionarernas berattelser. 
Min uppgift ar mera att fungera som sam- 
manhcillande i sektionen.

Den storsta handelsen for mej ciret 1986 var 
forberedelserna infor och deltagandet i IARU 
REGION I HF-arbetsgruppsmote i Wien, 8 — 
9 mars. En relativt utforlig rapport finns publi- 
cerad i QTC 5/86 sid. 193. Bland de viktigare 
frcigorna som dar diskuterades kan namnas 
Packet Radio, Mailboxar, 1,8 MHz bandplan, 
28 MHz fyrband och repeatrar pS 28 MHz- 
bandet. En del av besluten resulterade senare 
i att bli lARU-rekommendationer da REGION 
l:s exekutivkommitte sammanatradde i Oslo 
en mcinad senare. (Se QTC 8/9 /86 sid. 350.) 
Vi lyckades inte fa nSgon majoritet for att fa 
en del av 28 MHz-bandet avsatt till repeatrar, 
men SSA kommer andci att gora prov med 6 
stycken under en period av tv3 Sr och en av 
repeatrarna, SK6RIC, ar redan aktiv.

Sommarens stora begivenhet var amatdr- 
radiomassan i Friedrichshafen, dar SSA ren
te stor uppmarksamhet med sin monter. (Se 
QTC nr 10/86 sid. 401.)

Trafikmassigt har naturligtvis 1986 varit ett 
mellanar i ordets ratta bemarkelse. Solcykeln 
har troligen passerat sitt minimum och vi kan 
borja se fram emot battre konditioner pS kort- 
vSgen. PS VHF-banden marks mest en stor 
och snabb dkning av Packet Radio-trafik och 
flera digipeatrar har aktiverats. Att intresset 
ar stort for Packet Radio det kunde man mar- 
ka vid ett speciellt Packet Radio-mote i Flen i 
mitten av September. Ett 150-tal amatdrer 
hade lockats dit och Skte hem darifrSn med 
ett okat intresse for och battre kunskaper om 
detta nya trafiksatt. Aven deltagare frSn Nor
ge, Finland och Vasttyskland deltog i motet.

1986 ar ocksS Sret dS CEPT-licensen borja- 
de trada i kraft om an i endast ett fStal lander. 
Tyvarr har annu inte vSrt eget televerk lyckats 
losa vissa problem med ikrafttagandet av 
CEPT-licensen, men vi hoppas det kan ske 
under vSren 1987.

Aret avslutades med forberedelser infor 
REGION l-konferensen i Noordwijkerhout, 
Nederlanderna, i april 1987. Cirka 150 motio- 
ner skall bahandlas och forhoppningsvis re- 
sultera i rekommendationer som for vSr hob
by framSt pS ett satt som gagnar SSA:s med
lemmar.

FSr jag pSminna om att: ''SSA ar inte 
"dom" — SSA ar vi!"

SM3AVQ

AMSAT
Under 1986 har amatdrsatellitaktiviteterna 

i stort sett varit konstanta. En ny satellit FO-12 
sandes upp den 12 augusti frSn Japan, men 
den ar annu inte helt operativ.

I maj kraschade IHU i AO-10 p g a att min- 
net forstorts av strSIning. Under de foljande 
mSnaderna gjordes forsok att fS igSng den 
igen, med viss framgSng, men till sist gav 
man upp och har lamnat AO-10 i mode:B.
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Experimenten med UO-9 och UO-11 fort- 
satter. De tva kvarvarande RS-5 och RS-7 har 
problem med strdmfdrsdrjningen, men tran- 
spondrarna fungerar. Aven RS-1 hors fortfa- 
rande pa 29401 kHz nar den befinner sig i sol- 
Ijus.

Challengerkatastrofen den 28 januari kom- 
mer formodligen att for mycket Icing tid ha 
negativ inverkan pa den fortsatta amatdrsa- 
tellitverksamheten.

Vad som skymtar i kristallkulan kommer 
forhoppningsvis att kunna publiceras i QTC 
framledes.

AMSAT-SM har under aret kommit ut med 
fyra infoblad, och forhoppningen ar att man 
under 1987 ska kunna ge ut 6 nummer. Info- 
natet pa 3740kHz kl 1000SNT varje sondag 
har skotts av SM4M0T.

SM0DZL

VHF/UHF/SHF/EHF TESTER
S3 har annu ett testar g3tt till anda och det 

ar dags for testledaren att summera 1986 ars 
tester. Enligt mitt satt att se sa har detta ar va- 
rit en framgSng for testerna. Det har varit en 
dkning pa alia punkter jamfort forra aret.

Antalet inskickade loggar har under 3ret 
varit: VHF 1210 st., UHF464st., SHF 172 st. 
och fran Kvartalstesten 224 st.

Detta ger ett snitt pa VHF med 101/test, 
UHF 39/test, SHF 14/test och Kvartalstes
ten 56/test.

Antalet olika stationer som skickat in logg 
under 3ret har varit pa VHF304st, UHF 109st, 
SHF42st och Kvartalstesten 111st. Siffrorna 
inkluderar checkloggar och felaktiga loggar.

Den stdrsta procentuella okningen st3r 
kvartalstesterna for. De har okat sitt deltagar- 
antal med 2,5 ganger.

Det ar and3 fortfarande en bra bit till att sla 
rekordet, som om jag minns ratt, ar nagot 
over 200 loggar pa en testomg3ng. Det skulle 
vara kul att kunna sl3 den siffran n3gon g3ng. 

Vad galler tester sa kunde deltagandet ha 
varit hogre, men det ar oftast sa att de "stora" 
testerna ligger i borjan av m3naden och det 
kan kannas jobbigt att kora annu en test.

A rets stdrsta test, REGION l-testen, locka- 
de fler deltagare an de senaste aren, med det 
finns utrymme for mer aktivitet. I de skandi- 
naviska testerna har det varit blandat delta- 
gande. De Svenske har visat framfottema i 
flera av dessa tester och vunnit flera sektio- 
ner.

SM-OH-landskampen var en sorglig histo- 
ria i flera bemarkelser. Sverige forlorade (som 
vanligt) och det var poststrejk i Finland, sa 
loggarna darifr3n blev rejalt sena.

Ovriga internationella tester har inte lockat 
alltfor manga deltagare men det kan namnas 
att SM7FVB lyckades med en hedervard an- 
dra plats i AGCW:s UHF-test i MARS klass B. 
Darutover har det varit deltagande i Marconi- 
testen, CQ WW WPX VHF-test och ARRL:s 
EME-test.

VHF/UHF/SHF/EHF DIPLOM
P3 diplomsidan intet nytt.
Tyvarr har arbetet med diplomen blivit for- 

senat av en massa orsaker. Forst en kortare 
sjukdomsperiod d3 allt utom testarbetet la
des p3 hog. Sedan har arbetet med att ta over 
VHF-managersysslan tagit sin tid och lagom 
tills det var klart var det dags for lagenhetsre- 
parationer och allt blev instuvat i skrymslen 
och vr3r.

Det har kommit n3got over 10 diploman- 
sokningar och 90 procent av dessa kommer 

fran UA.
Under 3ret har ett arbete pa att fornya 

SSA:s hela diplomprogram inletts vilket for- 
hoppningsvis skall ge lite enhetligare regler 
och battre diplom.

SM0FSK

WASM I
Under aret 1986 har det utdelats 184 styc- 

ken WASM I - dukar med numren 4493 — 
4676.

SM0CCE

WASM II
Under aret utdelades 64 stycken WASM II 

varav 2 stycken till SM-hams, vilket utgor en 
dkning med 100 procent.

SM6ID

UTLANDSKA DIPLOM
Vad avser utlandska diplom s3 har arbetet 

med granskning av ansokningar forflutit som 
under tidigare 3r, d v s utan n3gra problem, 
och kontakten med diplomintresserade med- 
lemmar har varit god. Antalet ansokningar 
har efter n3gra 3rs nedg3ng okat under 1986. 
Mest tid 3tg3r dock for att besvara s3val 
telefon- som brevfr3gor och det diplom som 
tilldrar sig stdrsta intresset harvidlag ar 
DXCC, trots att granskning av QSL for detta 
inte kan ske genom SSA.

SM5DQC

SAMVERKAN SSK (RADIOSAMBAND)
Under 1986 har arbetet till viss del varit in- 

riktat p3 att knyta SSK:s verksamhet fastare 
till SSA. Overlaggningar mellan SSK och 
SSA har resulterat i att en sambandsfunktio- 
nar, SM0HEB, tillsatts av SSA, att inom tra- 
fiksektionen leda den verksamhet som SSK 
hittills bedrivit. SSK:s organisation kvarst3r 
under en overg3ngstid och stottar sam- 
bandsfunktionaren i hans arbete. Som en 
foljd av detta upphor undertecknads tjanst 
som kontaktman SSA-SSK.

Utgivningen av SSK-Journalen har upp- 
hort och ersatts med spalten RADIOSAM
BAND i QTC fr o m nr 5/1986. Spaltredaktor 
ar SM3BP.

Radiogramtrafiken har under 3ret fortsatt 
regelbundet. Antal nat: 293. Antal incheck- 
ningar (QNI): 1229. Antal radiogram i naten: 
743. Antal personligt hanterade radiogram: 
1851. Fyra nya diplom for trafikhanterare har 
utdelats under 3ret.

Radioklubbarnas sambandsuppdrag visar 
en gladjande dkning. Under 1986 utfardade 
Televerkat 170 st tillstSnd (140 st under 1985) 
gallande sambandsuppdrag p3 144 MHZ- 
bandet. Ett tiotal av dessa omfattade aven 
432 MHz-bandet.

Infor inrattandet av det nya RADDNINGS- 
VERKET har SM0HEB och SM5AHX sam- 
mantraffat med representanter for Statens 
Brandnamnd. Se referat i QTC nr 7/1986 sid. 
321.

SSK 3rsmdte holls i Soderhamn den 18 ok- 
tober 1986 som refererats i QTC nr 12/1986 
sid. 525.

For mera detaljerad information om sam- 
bandsverksamheten och tankegSngar kring 
densamma hanvisas till spalten RADIOSAM
BAND i QTC nr 5 — 12/1986 samt i komman- 
de nummer av QTC.

D3 undertecknad nu avg3r som kontakt
man SSA/SSK tackar jag for den tid som va
rit och onskar fortsatt framg3ng for stravan- 
dena under mottot: "Sandareamatorens 
hobby — en resurs for samhallet".

SM5ASE

UNGDOMS- OCH
UTBILDNINGSSEKTIONEN

En inventering av grundforutsattningarna, 
for SSA:s ungdoms- och utbildningsverk- 
samhet, p3borjades under 1986. Sektionen 
har satt som mSlsattning att, i samarbete 
med enskilda och grupper av personer pa oli
ka platser i landet, bygga upp en verksamhet 
vars helhet gor amatorradion intressant for 
alia Sldersgrupper och sarskilt for ungdomar.

Den mycket snabba tekniska utvecklingen 
bl a av digitaltekniken skapar nya mojligheter 
for amatorradion. Andra nya hobbyomrSden 
skapas emellertid ocks3, som foljd av denna 
utveckling, vilka konkurrerar med amatorra- 
dion som hobby. Med det allt storre teknik- 
omr3de, som amatorradion omfattar, okar ut- 
bildningsbehovet. Anpassade kurser och yt- 
terligare litteratur efterfrSgas i samma m3n.

Ett antal specialiserade laromedel har iden- 
tifierats. I forsta hand har de p3borjats, som 
behovs for att meddela certifikatutbildning.

Framtagningen av grundkursen i telegrafi 
40-takt har slutforts. Den best3r av 32 Ijud- 
band och instruktionshafte. Fortsattnings- 
kurser ar planerade under 1987.

Forfattandet av SSAs utbildningsunderlag 
i "Ellara och radioteknik" har fortsatt under 
aret. Likasyftande litteratur i flera europeiska 
lander har inventerats och utvarderats. Arbe
tet utfores av SM7KHF/Lennart och 
SM7LSZ/Goran och p3g3raven under 1987. 

Grupparbeten t ex i elektronikbygge ar tra- 
ditionellt en ungdoms- och utbildningsaktivi- 
tet inom klubbarna. SSA har darfor tagit upp 
den s k WCY-transceivern, i byggsatsform, 
p3 forsaljningsprogrammet. Transceivern ar 
ett nyborjarprojekt och dess funktionsmodu- 
ler kommer aven att behandlas i utbildnings- 
underlaget.

Sektionen vill darmed tillgodose studie- 
cirklars och arbetsgruppers behov av b3de 
teoretiskt och praktiskt arbetsmaterial.

En policy och ett handlingsprogram har 
formulerats for SSA:s handikappverksam- 
het, i syfte att framja denna.

Under 1986 har elva nummer av QTC ut- 
kommit som taltidning, med tv3 90-minuters- 
kassetter per nummer. Distibution har skett 
till 54 mottagare. SM7HSD/Arne har svarat 
for inlasningen och SM7DLZ/ Hans for kopi- 
eringen av de erforderliga 108 kassetterna per 
mSnad.

En inledande, positiv dialog har forts med 
FRO-ledningen, betraffande sandareamatd- 
rerna och deras utrustningar som en sam- 
hallsnyttig resurs. SM7DMG/Eskil och 
SM7KHF/Lennart harforetratt SSA. Fortsat
ta diskussioner med forsvarsmyndigheter ar 
planerade under 1987.

Radioscouting ar ett fint exempel p3 ama- 
torradiosom ungdomsverksamhet. SM7CZV 
avlamnar separat rapport i namn av Svenska 
Scoutrddet.

SM7KHF

RADIOSCOUTING
Aven i 3r har k3rer och distrikt haft egna ra- 

dioscoutkurser. M3nga scouter har under 
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§ret erhSIlit egna signaler.
Bl.a. SSF har sant ut enkat om radioscou

ting till alia scoutkSrer. Svaren kommer att 
databehandlas under 1987.

Artiklar om radioscouting har varit infdrt i 
alia scouttidningar samt QTC. Radioscoutna- 
tet har varit i g^ng 1 :a sondagen i mSnaden 
p3 kortvcig.

SSF, SMU samt NSF var representerade 
pS den Nordiska radioscoutkonferensen i 
Danmark.

Jotan samlade 150 deltagande scoutkSrer. 
Arets stora radiohandelse var sommarlag- 

ren 2 — 10 augusti. Totalt deltog 21.000 scou- 
ter pa de 9 olika lagren, varav ca 18.000 pS 
SCOUT-86. Lagerplatserna var fordelade 
over hela landet.

Ett stort tack till Televerkets Radio som 
hjalpte oss pa olika satt samt till alia sandare- 
amatdrer runt om i Sverige som stallt upp 
med utrustning och sakkunskap.

Basta 73
Birger SM7CZV

QTC - TALTIDNING
Vcir foreningstidning QTC kommer aven ut 

som taltidning. Antalet nummer har varit lika 
m3nga som den tryckta det vill saga 11. Som 
inlasareavQTC har SM4HSD, Arnefungerat. 
SSA framfor sitt djupt kanda tack for hans in- 
satser och hoppas att Arne vill fortsatta den- 
na viktiga syssla aven framover. Sammanlagt 
har 54 stycken prenumeranter erhSIlit taltid- 
ningen. Kopiering av denna har skotts av 
SM7DLZ.

73 SM7DLZ.

DISTRIKTEN

SM0

Mitt initiativ att uppsoka de lokala klubbar- 
na inom SM0 har fottsatt och god kontakt 
med mSnga klubbar i sodra och mellersta de- 
len av distriktet. Vid dvriga delar har kontak- 
ten varit mer sporadisk. Jag uppmanar de 
klubbar som ej tagit kontakt att gora detta.

Kurser i telegrafi och teknik har bedrivits p3 
mcinga hall. Studiebesok pa Nacka rundra- 
diostation och isbrytaren Frej var upp- 
skattade.

Ett flertal lokalnat pa UK aktiveras regel- 
bundet med manga lokala nyheter.

Stockholm radioamatorer holl en valbe- 
sokt fiedday p3 scoutg^rd nara Akersberga.

Kvarnberget i Taby ar en monsteranlagg- 
ning som drivs med stor framg^ng.

DL0 SM5BK

SM1
Bland Srets aktiviteter har p3 Gotland ar 

det nog VHF-sidan som gjort mest vasen av 
sig. Uppslutningen har getttint resultat i test- 
listorna och det ar gladjande att trots ett litet 
distrikt kunna ge fastlandsklubbarna lite 
mothugg i contestandet.

Allt tier kommer i g^ng pS kottvSg och det 
skulle forstcis vara roligt att se samma testflit 
aven dar.

Vlr Field-Day i augusti var valbesokt. Fast- 
landsdeltagandet okar for varje £r och det ar 
t.o.m. ett par PA0:or som ar standigt Ster- 
kommande. Under denna helg hade vi bl.a. 
ravjakt, cw-tavling, auktion och filmvisning. 
Murgronans DX-klubb visade pci BC-lyssning 
och bastun gick for hogtryck.

En ny VHF-fyr har borjat byggas. I sam- 

band med detta vill jag passa pci och tacka 
Rolf /NFH och Anders/IRS som inte bara hol
ler i byggandet utan ocksS skoter underhSllet 
pci ons repeater.

Via repeatern levereras SSA-bulletinen. In- 
checkningarna visar pS gott intresse Sci ett 
tack ar aven pS sin plats till Lasse/MUV som 
trots sin morgontrotthet alltid levererar vSr 
bulle i ratt tid.

Videuropasstorsta motorcykeltavling, En- 
durorallyt, hjalpte vi till med sambandet. 
Sjalv var jag inte pci plats, men det var sakerli- 
gen full fart pS kanalerna med tanke p3 de tu- 
sen startande hojarna som skvittrade runt i 
lervallingen.

Tillsammans med DX-klubben har vi haft 
en teknik-kurs. De sista tvci ciren har varit lite 
kursfattiga Sci kanske kan 1987 bjuda pa mer 
av den varan.

73 och val mott under det 
nya 3ret.

Erik/SM1ALH

SM2
For forsta gSngen i amatorradions historia 

avholls SSA's cirsmote norr om polcirkeln. 
Det var GEMARK, Gellivare-Malmbergets 
Amatorradioklubb som arrangerade. Drygt 
100 personer checkade in till cirsmbtesfor- 
handlingarna, och detta visar pS tvS saker: 

ett Srsmote kan forlaggas till vilken ort 
som heist
aven en liten klubb kan stci som arrangor. 

Tack vare G EMAR K's insats kan vi nu for- 
vanta oss att cirsmoten framover decentrali- 
seras i annu storre grad.

Distriktets aldsta och storsta klubb, FUR A 
— Foreningen Ume3 Radioamatorer — firade 
sitt 40-cirs jubileum under 1986.

Amatorema i Storuman-Tarnaby, STARK, 
tog for tvS Sr sedan initiativet till en traff over 
gransen till Norge. Under sommaren 86 hade 
Norgeamatorerna inbjudit till en traff, dar jag 
hade formSnen att fa deltaga. Vi pratade 
bland annat om CEPT-licensen och det stSr 
klart att det ar inte mycket som skiljer LA och 
SM. Nar fSr vi samma bestammelser sa att 
vSra licenser blir likvardiga?

MSnga klubbar sysslar med sambandstra- 
fik vid diverse idrottstavlingar. En av de storre 
handelserna i SM2 ar Vindelalvsloppet, dar 
flera tusen lopare springer frSn fjallen ner till 
kusten. Sandareamatorerna fyller har en stor 
uppgift. I samarbete med bland annat poli- 
sen skoter man det mesta av kommunikatio- 
nen. Att en amator dessutom kan anvanda 
en lodkolv, kommer alltid till nytta.

Under vSren visades ett program pa TV dar 
amatorradio belystes under cirka 30 minuter. 
SkellefteS Radioamatorer, SK2AU, fick dar 
en god reklam.

Under sommaren bedrevs radiopejlorien- 
tering, RPO, av framfor allt klubbarna i Umea 
och SkellefteS.

1986 innebar att SrgSng 11 av tidningen 
AURORA utkom. Den skickas ut till amato- 
rerna i Vasterbotten. AURORA startades av 
SM2DMU och sedan ett §r ar SM2LWU chef- 
redaktor.

SM2DQS

SM3
Radioaktiviteten inom distriktet ar hog in

om sSval KV- som VHF-omrSdet vilket fram- 
gSr om man laser de olika testspalterna i QTC. 
Numera har de fiesta radioklubbarna egna lo- 
kaler att hSIla till i.

MSnga radioklubbar bedriver telegrafi- och 

teknikutbildning och distriktet fSr pS detta 
satt ett tillskott av nya radioamatorer varje Sr.

Flera klubbar utovar kommunikationsverk- 
samhet vid olika tavlingar, sSsom skid- och 
motortavlingar. Vi radioamatorer blir upp- 
marksammade pS ett positivt satt och det ar 
ett utmarkt satt att skaffa sig god pr for vSr 
hobby, sarskilt som vSra samband fungerar 
utmarkt. SSK som tranar olika typer av nat- 
trafik har haft en stor verksamhet inom dist
riktet, sarskilt som mSnga eldsjalar finns in
om vSrt distrikt.

Under Sret har tvS distriktsmoten hSIlits, 
ett vSrmeeting i Delsbo och ett hostmeeting 
i Soderhamn. Vinnare i "Tipstolvan”, vSr tra- 
ditionella radiofrSgetavling vanns av 
SM3EVR efter att ett antal lottdragningar 
gjorts dS flera hade samma resultat. 
SM3EVR har nu tvS inteckningar i vand- 
ringspriset.

Bulletinverksamheten bedrivs inom dist
riktet framst pa tva meter over vara repeatrar. 
RTTY-bullen har sants frSn Gavle pS kortvSg, 
3.5 MHz. VSr SSB-bullentin pS 80-meters- 
bandet har tyvarr tystnat och den har trots 
upprepade forsok inte kunnat komma igSng 
igen, dS ingen villig operator har anmalt sitt 
intresse.

QSL-kotten sorteras for hela distriktet in
om Gavle KortvSgsamatdrer under overinse- 
ende av SM3CLA. Alla ar ndjda med den ser
vice som Gavleklubben ger oss.

Tack alia SM3:or som for verksamheten 
framSt.

SM3CWE

SM4
Verksamheten inom distriktet under 1986 

har varit intensiv. Intresset for SSA:s verk
samhet har okat inom de aktiva klubbarna 
och kontakten mellan klubbar och distrikts- 
ledningen har varit god. VSrens SM4-mdte 
holls i Karlskoga med SK4KR som vardklubb 
och klubbledaretraffen under hosten anord- 
nades av SK4RL i Karlstad. Jag framfor har
med ett tack till klubbledningarna for val pla- 
nerade och genomforda moten.

Flera klubbar har anordnat kurser av olika 
slag for sandareamatdrer och dessutom haft 
sambandsuppdrag vid tavlingar och andra 
tillstallningar. En del klubbar har aven deltagit 
i tester med gott resultat. Allt fler klubbar ger 
ut en klubbtidning, mer eller mindre regel- 
bundet och det ar alltid roligt och intressant 
att se hur klubbarna arbetar.

Ytterligare en repeater i distriktet pS 70 cm 
kommer att sattas upp genom Borlange- 
klubbens forsorg. Den beraknas komma 
igSng under vSren -87.

SM4-mdtet vSren 1987 kommer att hSIlas i 
Kopparberg och hostens klubbledaretraff blir 
i Borlange. Klubbarna pS respektive ort har 
redan borjat planera for aktiviteterna.

Vid distriktsmoten har det konstaterats att 
mSnga medlemmar inte kanner till vad som 
hander inom SSA. SSA-verksamheten bdr 
darfor decentraliseras och distrikten aktive
ras mera i SSA-frcigor. For att kunna aktivera 
distrikten och klubbarna har en motion om 
organisationsforandring inlamnats till SSA 
cirsmote 1987.

Jag vill slutligen tacka Ernst, SM4BMX, 
for det arbete han lagger ned p3 QSL-verk- 
samheten i distriktet samt ett tack till v.DL 
Mats SM4EPR, och Rolf, SM4DDY, som ar 
distriktsrepresentanter i T- resp. S-lan.

73
Carl-Erik
SM4ASI / DL4
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SM7SM5
I mSngt och mycket skulle man vid en sSn 

har Srsredovisning kunna saga som betjanten 
pa nySrsafton, "same procedure as last 
year". Att satta punkt dar vore inte rattvist 
mot alia som utfor ett gott arbete i klubbarna, 
allt det som fSr vSr hobby att utvecklas. Jag 
hoppas att man p3 Srsmotena stallt sig upp, 
applSderat sin klubbstyrelse och tackat for ett 
gott arbete under 1986.

Klubbarnas Srsredovisning av foreningsak- 
tiviteten under 1986 har med nSgra f3 undan- 
tag uteblivit. Med anledning darav fSr redo- 
visningen frSn ett par av klubbarna utgora 
exempel p3 aktiviteter. Med stor sannolikhet 
ar forhSllanden likartade p3 dvriga platser. 
Under 3 ret har vi haft tvS valbesokta distrikts- 
moten. Den 27/4 samlades vi i Flen och 30/8 
i Eskilstuna. Motet i Flen kunde aven ses som 
ett jungfruarrangemang av den nybildade 
foreningen Flens radioamatdrer. Vid b3da 
dessa traffar har bl a projekt sormlandsrepea- 
tern diskuterats, i Eskilstuna aven den aktivi- 
tet som under hosten formligen exploderade 
i 5te distriktet, namligen packetradio p3 144 
MHz. SM5HIH, Goran SSAs digitalfunktio- 
nar ordnade ett valbesokt packet-mote i Flen 
den 14/9, med internationellt deltagande. 
Klubbledare frSn nSgra av distriktets klubbar 
genomforde den 26/10 en klubbledartraff hos 
den nybildade foreningen i Enkoping, Enko- 
pings radioklubb.

VasterSs Radioklubb rapporterar nastan 
300 medlemmar. I klubbstugan ar det aktivi- 
tet varje kvall. Det ar telegrafi pci olika nivSer 
teknikkurser och kortkurser i t ex lodning 
mm. samt tv3 datastudiegrupper. Antenn- 
parken har f3tt en valbehovlig upprustning 
och ar Iter intakt. Bussutflykt till Motala ra
diomuseum samt sambandsuppdrag vid oli
ka evenemang tex motortavlingar och fyra- 
dagarsfotbollsturnering. Numerafinnsen di- 
gipeater, en 70cm och en tvS-meters repeater 
i drift. SSA-bulletinen sands via 2m och med 
35 till 40 incheckare varje g3ng.

If rein distriktets andra anda meddelar Mo
tala sandaramatorer som har ett 40 tai med
lemmar att man har full fyr under pannorna. 
SK5SM svarar for vakthSllning och visning 
p3 radiomuseet dar man ofta har olika aktivi
teter. Traditionellt anordnas tv3 valbesokta 
hdstmoten, dar kanda foretag ar utstallare. 
Flera av klubbmedlemmarna gSr p3 cw-kurs i 
Linkoping medan teknikkurs hdlls inom klub- 
ben.

I Motala finns ocksS den valkanda klubben 
SK5AJ som till numeraren tillhor de mindre 
men andS tidigare varit aktiv som anordnare 
av SSAs Srsmote och ett flertal distriktsmo- 
ten. Genom att invalja 4 nya medlemmar till 
de tidigare nio hoppas man p3 nytt igSng med 
aktiviteter utover CQ-testen. Norrkopings ra
dioklubb har 95 medlemmar varav 25 ar yngre 
an 25 Sr. Man har mSnadsmoten med varie- 
rande inslag t.ex demonstrationer av amtor, 
packet och reseskildringar. Man deltar i 
sportlovsaktiviteter och ordnar som alltid 
field-day i samband med portabeltesten. Ra- 
diosamband vid SM i sportflyg gav mSnga fi- 
na pr-poang. Naturligtvis deltog man i Jota. 
Ett dussintal elever har getts telegrafiutbild- 
ning i den egna klubblokalen dar 14 elevplat- 
ser ar utrustade for att I3ta varje elev trana 
sandning och mottagning i egen takt. QSL 
distributionen inom distriktet har alltid skotts 
genom v DL SM5CAK, Lars-Erik. Det ar 3t- 
skilliga kilon QSL som passerar hans hander 
och distriktet tackar samfallt for hans arbete. 
Tack for det gSngna Sret lycka till med det 
nya.

SM6

60 nya amatdrer och 32 licenshojningar no- 
teras for distriktet, siffror som obetydligt 
overstigerforra Srets. Som vanligt valbesokta 
SM6-mdten holls den 15 mars i Kungsbacka 
och 12 oktober i Kungalv med SK6KY resp 
SK6NLsom medarrangdrer. Vid dessa traffar 
forlanades SM6AWZ och SM6BEZ SSA:s 
hedersnSI for fortjanstfullt arbete inom SSA. 
Till SM6QP och SM6QB har overrackts tec- 
ken for 50-5rigt amatorlicensinnehav. Distrik
tet fick den 15 mars ny vDL6, SM6KAT Sol- 
veig, sedan SM6JAO av arbetsskal varit for- 
hindrad att fortsatta varvet.

QSL-DC6, SM6DUA K-G, har med gott re- 
sultat genomfort den av SSA beslutade med- 
lemsrekryteringskampanjen.

Flera av distriktets scoutsignaler noterades 
vara igSng under Jotan och tillsammans med 
flera andra signaler gjordes utmarkt PR for 
v5rt fritidsintresse bland scouter och forald- 
rar.

Tendens till okat motstSnd mot mast- och 
antennuppsattning fr5n fastighetsagarsidan 
har formarkts. Flera medlemmar har bitratts 
med intyg och advokathjalp. Flertalet av 
klubbarna har bedrivit kursverksamhet dar 
CW- eller teknikkurs for A-certifikat varit do- 
minerande. Klubbnattrafiken okar aven och 
SK6AG, SK6KY, SK6NL, SK6QW och 
SK6SP inrapporterar nat p5 145 MHz, Halm- 
stadklubben aven p5 28 MHz! Flera av klub
barna har arrangerat field days dar Kinnekul- 
letraffen ar den stdrsta. SK6SP i Halmstad 
genomforde sin field day som ett "beach
party"!

LokalfrSgan har for en del klubbar losts un
der Sret, SK6IF i Lysekil vantar p5 en ny, 
SK6QW MARK har fStt sitt klubbhus klart, 
SK6AG harfardigstallt schack och ytterligare 
forbattrat huset, vilket i samtliga fall har re- 
sulterat i okad radiotrafik. Mariestadsklub- 
ben har borjat bygga upp ett teknikbibliotek. 
SK6SP i Halmstad har bildat en videogrupp 
som dokumenterat olika aktiviteter, dels av 
historiska skal men aven i avsikt att erbjuda 
andra klubbar I3n av inspelade foredrag etc. 
Halmstadsklubben har forresten haft en spe- 
ciell jul- och ny5rsaktivitet, "hitta tomten" 
over radio, en annorlunda form av ravjakt. En 
mangd sambandsuppdrag har genomforts. I 
Goteborg och Kungsbacka har ravjakt bedri- 
vits. Bulletinen har radierats p3 KV frSn Ulri- 
cehamn, p5 VHF fr5n Grastorp, Goteborg, 
Skovde och Ulricehamn och fr5n Kungalv p5 
UHF. Samtliga inblandade operatorer skall 
kanna sig sarskilt harangerade for sitt ideella 
arbete.

PS repeaterfronten har SK6QB och SK6SP 
samarbetat och fStt till stSnd en station pS R7 
i Hyltebruk, SK6CM och SK6SO har samar
betat och ansokt omen U HF-repeater p5 Kin- 
nekulle samt att SK6DG, VASA i Alings5s 
fick ig5ng sin 28 MHz-repeater vid juletid.

Medlemmarna i distriktet har i ovrigt ut
markt sig genom fina placeringar i tester, ge
nom hog aktivitet p5 de hogre banden och 
topp placeringar i record-listorna.

For SSA, i de lokala klubbarna och bland 
enskilda amatdrer laggs ned ett otroligt arbe
te for vSr hobby. Ett varmt och uppriktigt tack 
till Er alia for Era insatser. Vi andra ar forvissa- 
de om att 1987 om mojligt blir ett annu radio- 
aktivare Sr.

SM6CVE - Ulf
DL6

Annu ett 5r av amatorradio har g5tt till hav- 
derna i Sveriges mest sydliga distrikt. Det ar 
min uppgift att sammanfatta vad som hant 
och det ar minsann inte det lattaste. Inte s5 
att det rSder brist p5 intryck. Snarare ar det s5 
att pS grund av platsbrist en hel del mSste 
utelamnas. De som har inte namns skall veta 
att det inte beror p5 forbigSende utan istallet 
p5 att verksamhetsberattelsen skall vara ett 
koncentrat av handelser.

Arets roligaste tilldragelse var utan tvekan 
Godelovs dagarna i SkSne. Malmo Amator 
Radio Club hade under ett par soliga dagar 
lyckats tacka in nastan allt som en amator ar 
intresserad av f r5n chips till helstekt gris vilket 
bara detta ar en prestation. Flera hundra be- 
sokare uttryckte unisont sin onskan att denna 
sammankomst m5tte 5teruppst5 aven 1987.

Packet radio fortsatter sin frammarch. De 
pSdrivande ar bland andra SM7NYI, 
SM7NBN, SM7AB0, SM7OS plus mSnga 
andra. I Kalmar, vid Teleskolan, finns upp- 
stalld en mailbox for AMTOR och Packetra
dio, vilken ar igSng p5 b5de VHF och Kort- 
v5g. P5 Hallands5sen st5r en digipeater, ser- 
vad av SM7AB0, vilken hjalper mSnga 
packeteers att nS mycket langre an vad som 
skulle ha varit fallet utan den.

KortvSgs aktiviteter och tester ar omrSden 
dar 7:or hSIler sig val framme. Jag hanvisar 
intresserade till testspalterna i QTC, dar kan 
man overtyga sig om att mycken sakkunskap 
p5 detta omr5de st5r att finna i Sk5ne, Sm5- 
land och Blekinge.

P5 VHF/UHF sidan ar forhSllandet det- 
samma som ovan. En del norrut liggande 
distrikt kanske anfor att det inte ar n5gon 
konst att f5 hoga poang nar man bor s5 nara 
kontinenten som vi gor har nere. Till detta 
finns endast ett tillagg, utan erfarenhet och 
kunskaper spelar det ingen roll var man bor. 
De tvS sista ingredienserna finns det defini- 
tivt mycket av harnere!

Distriktets QSL skottes aven detta Sr av 
SM7DRQ, Kjell och hans familj. Vi alia fram- 
for pS detta satt an en gSng v5rt djupt kanda 
tack for Din och De Dinas stora insats for for- 
eningen. NisomtyckeromattfS QSL, skicka 
garna en tanke, eller nSgot annat, till Kjell. 
Han ar vard det.

Sammanfattningsvis vill jag uttrycka min 
gladje over att s3 mSnga ar s3 aktiva i v5ra kul- 
turbygder. Jag vill ocksS framfora mitt tack till 
dem som osjalviskt staller upp och hjalper till 
nar det behovs. I forsta hand gSr mina tankar 
till Olle, SM7LBB; Lasse, SM7CXI samt John 
SM7GCP. MSnga andra fortjanar ocksS att 
uppmarksammas med signal, men det f5r vi 
sakert anledning att Sterkomma till. Tack for 
all hjalp under 1986. Jag ar overtygad om att 
vi aven under det kommande Sret skall hSIla 
7:ornas flagga hogt.

Till sist vill jag utnamna OZ1DJY till heders 
SM7:a. Bengt har p3 mSnga omrSden, inte 
minst SSA:s bulletin och SSA:s HQ-ring va
rit en ideskapare och kritiker av v5r verksam- 
het. Ibland undrar man om inte Bengts forfa- 
der var svenskar? Vare det hur det vill med 
densaken. Kann Dig uppskattad for det arbe
te Du har lagt ner for svensk amatorradio 
Bengt.

An en gSng tack alia for 1986. Vi tar nya tag 
infor 1987, eller hur?

SM5CWV - Gunnar - DI5
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RINGKARNOR, DERAS MATERIAL-SAMMANSATTNING
& anvandningsomrAden

SM7/DJ0DU, Tore W. Frendeborg

Var gAng vi radio-amatdrer vill linda spolar 
av nAgot slag pA en s.k. ferritkarna, i all syn- 
nerhet narvi vill goraen bra BALUN, refererar 
vi till facklitteraturen — tidskrifterellerbocker 
— och tinner visserligen en mangd kokre- 
cept, men tyvarr harskar det en babylonisk 
sprAkforbistring, nar det galler specificerin- 
gen av karnmaterialet — forfattarna tycks in- 
te kunna ena sig, om vi nu ska anvanda 'FER
RITE' eller 'IRON-POWDER^ringkarnor!

Att forstA skillnaden mellan 'IRON POW
DER' och 'FERRITE' material ar viktigt, nar 
det galler att valja det optimala karnmateria
let for ettsarskiltandamAI. Varje grupp uppvi- 
sar namligen ett stort antal variationer i stor- 
lek och materialblandning, som resulterar i 
olika permeabilitetsvarden, frekvensomrA- 
den, mattning och flux, temperaturkoeffici- 
enter osv. Vi ska darfor i den foljande texten 
forsoka forklara de viktigaste begreppen och 
skillnaderna.

IRON POWDER CORES 
(Jarnpulver-karnor)

Jarnpulverkarnorna tinner vi i gruppen 
med lag permeabilitet, d.v.s. inom ett omra- 
de frAn 90 my ner till 3 my eller t.o.m. lagre. 
Denna grupp ar alltsS ideal for anvandningar 
inom HF och VHF omrAderna. Dei jarnpulver- 
karnor ar svAra att matta ar de speciellt an- 
vandbara for HF-avstamningskretsar, MF- 
kretsar och andra kretsar, dar hog stabilitet 
stAr i forgrunden. De anvands aven i enkla fil
ter, sAval som i 'PI' och 'T' filter, brusgenera- 
torer, impedans-anpassningstransformato- 
rer, sandar-slutsteg (tank-kretsen), bred- 
bands-baluns, etc.

Jarnpulverkarnor forekommer i en mangd 
storlekar mellan 1.25 mm upp till 12.75 cm yt- 
terdiameter. De uppdelas i tvA huvudgrup- 
per: koloxid-jarn och vate-reducerat jam. 
Karnor ur den forsta gruppen kannetecknas 
av deras utmarkta stabilitet over ett stort 
frekvens- och fluxvariations-omrAde. Deras 
permeabilitet ligger i allmanhet mellan 3 och 
35 my och uppvisar utmarkta 'Q'faktorer mel
lan 50 kHz och 200 MHz. De passar darfor i 
forsta hand for insats i HF-kretsar, dar man 
onskar stabilitet och hoga 'Q:varden.

Man kan utan svArighet uppnA 'Q:varden 
omkring200, ivissa fall t.o.m. upp till 350. S3 
har tillexempelvis Mix Nr 6 (se tabell nedan) 
en temperaturtolerans pA enbart 35 x 10_6, 
ett ovanligt Icigt varde, som ej kan uppnAs hos 
ferrit-typerna. I detta sammanhang bdr 
emellertid omnamnas, att materialblandnin- 
gen 41 inte skall anvandas for applikationer, 
dar man onskar hoga 'Q'varden. Detta mate
rial angnar sig huvudsakligen for lAgfrekvens 
och pulskretsar.

Karnor av det vate-reducerade jarn-materi- 
alet har permeabiliteter mellan 35 och 90 my. 
Denna grupp uppvisar nAgot lagre 'Q'varden 
och anvandes huvudsakligen som 'EMl-filter 
samt lAgfrekvensdrosslar. S3 har tex. just 
denna typ erfarit en mycket stor efterfrAgan 
de senaste Aren for insats i s.k. switched po
wer supplies.

Fargmarkeringen kannetecknar sAval jarn- 

pulverkarnans materialblandning (som har 
en nummerteckning 'Mix Nr') som dess per
meabilitet och frekvensomrAde. Hos de fiesta 
fabrikaten har fargerna foljande betydelse:

Farg: Mix Nr my: Frekvens:

Gron 41 75 1-10 kHz
GrA 3 35 .05—.5 MHz
Rod/Vit 15 25 .1-2 MHz
BIA 1 25 .5-5 MHz
Rod 2 10 1-30 MHz
Gul 6 8 2-50 MHz
Svart 10 6 10-100 MHz
Gron/Vit 12 3 20 - 250 MHz
Brun 0 1 50 - 300 MHz

FERRITE CORES
(Ferrit-karnor)

Ferrit-materialet ar en blandning av jarn-, 
magnesium-, mangan-, cobolt-, nickel- och 
zink-oxider.

Ferritkarnorna uppvisar permeabiliteter 
frAn 100 my upp till mer an 10.000 my. Med 
dessa efterstravar man alltsa hoga induktans- 
varden med sA smA komponeneter som moj- 
ligt.

Aven denna grupp ar uppdelad i tvA under- 
grupper:

Nickel-Zink-gruppen, som har permea
biliteter mellan 20 my och 800 my

Mangan-Zink-gruppen, som har perme
abiliteter mellan 800 my och 5000 my.

Nickel-Zink-typen kannetecknas av hogt 
specifikt genomgAngsmotstAnd, medelmAt- 
tig stabilitet och relativt bra 'Q:varden inom 
frekvensomrAdet 500 kHZ till 100 MHz. Man 
kan anvanda den i I3geffekt-kretsar och tack 
vare dess hoga permeabilitetsfaktorer aven i 
bredbands-applikationer.

Inom kortvAgsomrAdet kan blandingen 61 
valjas (transformationsbandbredden ligger 
mellan 0.2 och 150 MHz) och for VHF- 
omrAdet (med bandbredd mellan 15 och 380 
MHz) rekommenderas blandning nr 63. Per- 
meabilitetsomrAdet borjar vid 125 my for 
blandning 61 och vid 40 my for material 63.

Mangan-zink-typen uppvisar ett relativt 
lAgt genomgAngsmotstAnd parat med me- 
delmAttig fluxtathet. Inom frekvensomrAdet 
1 kHz till 1 MHz kan den uppnA ratt bra 'Q: 
varden. Denna typ finner man bl.a. ratt ofta i 
frekvens-konvertrar, som arbetar mellan 20 
kHz och 100 kHz, dar dess snabba mattning 
utnyttjas. For dessa och liknande lAgfrekven- 
ta anvandningsomrAden lampar sig materi- 
alblandningarna nr 43, 72 och 75.

Den lagre mattningspunkten kan med for- 
del ocksA anvandas vid andra applikationer, 
som fordrar karnmattning, som tex. i coun
ting-, memory-, inverter- och liknande kret
sar.

Ferriter finner man aven som parlor, som 
huvudsakligen sattas in som induktiva frek- 
vens-sparrar. Denna typ kommer att behand- 
las lagre fram i texten.

Nedan foljer en uppstallning av de vanli- 
gaste ferrit-materialen och deras karaktaristi- 
ska egenskaper:

Mat.-Nr Perm. Leg. Egenskaper

68 20 Nl-Zo Hog temperaturstabili- 
tet hogt 'Q:varde inom 
frekvensomrAdet 80 — 
180 MHz Anvandes for 
HF-induktorer, anten- 
ner, bredbands forstar- 
kare och lineara sandar- 
slutsteg.

63 40 Ni-Zn Har hogt specifikt ge- 
nomgAngsmotstAnd, 
hogt 'Q:varde i frek
vensomrAdet 15 — 25 
MHz.

67 40 Ni-Zn Mycket lika med '63' 
men frekvensomrAdet 
stracker sig upp till 80 
MHz och har hogre 
flux-tathet. Agnar sig 
utmarkt for HF linjara 
bredbands-sandar-slut- 
steg.

61 125 Ni-Zn Medium temp-stabili- 
tet, hogt 'Q:varde mel
lan 0.2 och 15 MHz.

64 250 Ni-Zn Hogt specifikt genom- 
gAngsmotstAnd. An
vandes huvudsakligen 
som parlor for att dam- 
pa harmoniska frekven- 
ser over 200 MHz.

33 800 Mn-Zn Anvandes inom frek
vensomrAdet 1 kHz — 1 
MHz.

43 850 Ni-Zn Hogt specifikt genom- 
gAngsmotstAnd. Insat- 
tes for MF induktorer, 
bredbands-forstarkare 
upp till 50 MHz. Anvan
des mycket i parlform 
for dampning av har
moniska frekvenser
mellan 50 och 200 MHz.

77 1800 Mn-Zn Hog mattningsgrad vid 
hoga temperaturer.
SmA forluster i 1 kHz — 
1 MHzomrAdet.

72 2000 MN-Zn Hogt 'Q' vid laga frek
venser mellan 1 kHz 
och 500 kHz.

73 2500 Mn-Zn LAg spec. genom- 
gAngsmotstAnd och 
hog impedans frAn 5 
MHz till 50 MHz. Kan 
aven anvandas till balu- 
ner.

75 5000 Mn-Zn Anvandes huvudsakli
gen for lAgeeffekt-, 
bredbands- och puls- 
trafos mellan 1 kHz och 
1 MHz. Finns som par
lor for dampning av 
harm, frekvenser mel
lan 5 och 20 MHz.

NAgra fabrikat har avvikade beteckningar:
Mix Q1 = Mix 61
Mix Q2 = Mix 63
MixH = Mix 43
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my =

Ide x AL x N

Ae x 105

I dessa formler galler:
B = Flux-tathet i kilogauss
H = magnetiseringsstyrkan i Orstedt 
AL = fabrikantens induktans-index 
E = spanning i Volt
f = frekvens i Herz
I = strom i Ampere 2
Ae = karnans effektiva snitt-area i cm 
le = den effektiva magnetiska langden i 

karnan
N = antal lindningsvarv

Ytter-diam = 50.0 mm
Inner-diam = 31.75 mm
Tjockleken = 13.97 mm 2
Tvarsnittsytan = 1.33 cm
Genomsnittliga flux-langden = 12.97 cm 
som en standard och att referera alia mind- 

ra typer till denna pS foljande satt: vi vet t.ex. 
att 'T-200' kan arbeta under 1000 watt som 
balun och upp till 100 watt, nar den anvandes 
i ett LC-avstamt sandar-slutsteg. En halften 
s3 stor karna kan ta hand om bara en fjardedel 
av dessa effekter vid samma anvandningar. 
Aven om detta inte ar en noggrann vardering 
p.g.a. alia andra faktorer, s£ visar den i alia fall 
vagen till den ungefarliga storleken for en viss 
applikation.

Har foljer ytterligare nSgra tips:
Med stigande karnstorlek forlanger sig 

flux-linjerna, som har till foljd att magnetise- 
ringskraften minskar, som Sterigen betyder, 
att karnan blir sv^rare att matta.

Med stigande karnstorlek behovs mindre 
lindringsvarv for samma foregivna induktans 
— ju mindre varv desto mindre magnetise- 
ringskraft och — igen — karnan blir svSrare 
att matta.

Man kan ytterligare oka mattningspunkten 
och forbattra stabiliteten genom ett avslags- 
na en liten 'tSrtbit' fr3n en ringkarna. Detta 
for emellertid samtidigt med sig, att andra pa- 
rametrar andrar sig. Graden av dessa andrin- 
gar beror p3 hur stort stycke som avlagsnas. 

Skall en induktans anvandas for hogre ef
fekter an den enskilda karnan kan klara av, 
kan en effektstegring Sstadkommas, i och 
med att man 'staplar' tvS eller flera karnor in- 
om en lindning. Stegringen ar emellertid ic- 
ke, som man skulle kunna formoda, linjar.

Slutligen, for att vara p§ den sakra sidan att 
karnan ej mattas vid eventuella spannings- 
spetsar, ar det tillrSdligt att valja den stdrsta 
mojliga karna, som plats och utrymme fill
ister.

FARADAY'S LAG

Erms x 105
Bmax =-------------------------------

4.44 x Ae x N x f

AMPERE'S LAG

.04 x Pi x N x I

KOMBINATIONS-FORMEL for AC + DC

Erms x 105
Total Bmax =-------------------------------

4.44 x Ae x N x f

OBS! AL-vardet i formlerna stSr for uH/100 
varv, vilket ar standard for jarnpulverkarnor. 
Daremot betyder det i samband med ferrit- 
karnor mH/1000 varv. Darfor ar det nodvan- 
digt att konvertera AL-vardet, nar beraknin- 
gar skall goras med ferrit-karnor, vilket helt 
enkelt sker genom att multiplicera mH/1000 
med 10, exempelvis 50 mH/1000 varv x 10 
motsvarar 500 uH/100 varv.

ferrit-pArlor
Aven om det finns ytterligare en mangd an

dra typer av ferriter, tex. cirkulatorer, skall vi 
avsluta med ferrit-parlorna, som aven ar av 
speciellt intresse for radioamatdren och over 
vilka han tyvarr finner ytterst fS informationer 
i den tillgangliga amator-litteraturen.

Ferrit-Parlor' ar egentligen ett nSgot miss- 
visande uttryck, eftersom dessa i allmanhet 
aro cylinderformade med ett, tvS eller sex ge- 
nomgSende axiala hSI. Men eftersom de kal- 
las 'beads' i urspungslandet, ar den direkta 
oversattningen av ordet till 'parlor' korrekt, 
aven om 'beads' har ett par andra betydelser 
dessutom.

De forekommer, liksom ringkarnorna, i ett 
flertal storlekar med olika magnetiska egen- 
skaper.

Nar man trar en ferrit-parla over en strom- 
forande ledning, fungerar den precis som en 
liten HF-drossel. Den erbjuder darmed en 
mycket billig och bekvam men ytterst effektiv 
metod for HF-avskarming, HF-avkoppling 
och dampning av parasit-svanningar.

Det existerar en mangd kallor och mojlig- 
heter for uppkomsten av brus, pip och andra 
interferenser i HF-kretserna i vSra kommersi- 
ella apparater eller egenkonstruktioner. Van- 
ligast finner vi orsaken i natdelen, i forbin- 
delserna mellan olika steg eller enheter och 
hos jordningspunkter fordelade pS olika stal- 
len pa chassit. Vanliga kallor ar tex. ocksS le- 
dare, som ligger parallellt med vissa kompo- 
nenter, ledare parallellt med varandra eller 
med chassit — det spelar ingen roll om det 
galler losa ledningar eller tryckta ledare pS ett 
kort —, som inducerar H F energi frSn en krets 
till en annan, man pS fel stalle. Sjalvinduktan- 
ser och s. k. distribuerade kapaciteter fororsa- 
kar ofta parasit-svangningar vid hogre frek- 
venser.

I alia dessa fall kommer ferrit-parlorna val 
till pass. Vid hoga frekvenser andrar sig per- 
meabiliteten och forlusterna i ferritmateria- 
let. Med stigande frekvens avtar permeabili- 
teten samtidigt som forlusterna stiger till ett 
max varde. Denna egenskap kan anvandas 
som ett bredbandsfilter. Ferrit-parlan besitter 
liten eller ingen impedans vid ISga frekvenser 
eller likstrom. AI It efter f rekvensen stiger okar 
impedansen hos ferrit-parlan mycket fort och 
eftersom den ar ett homogent block, kan den 
ej bli avstamd genom eventuella stro-kapaci- 
teter. Ferrit-parlan behover ej att jordas och 
den kan mycket enkelt tradas over en existe- 
rande ledning eller komponent-ledare hos en 
transistor, IC eller motstSnd etc. Frekvensen, 
vid vilken sparreffekten borjar att satta in, be
ror naturligtsvis pS materialet hos den ferrit- 
parla man har valt. S3 har tex. materialet 64 
sin hogsta impedans vid 200 MHz och dar- 
over, materialet 43 daremot ar bast for frek
venser mellan 50 och 200 MHz och materialet 
73 rekommenderas for frekvenser under 50 
MHz. For frekvenser omkring 10 MHz agnar 
sig materialet 75-B bast, men eftersom detta 
material undantagsvis ar halvledande, mSste 
man se till, att parlan ar val isolerad f r§n chas- 
si och andra komponenter.

Impedansen hos ferrit-parlan ar direkt pro- 
portionell till den totala langden och kan sSle- 
des okas genom att trada p3 flera parlor p3 le- 
daren. Eftersom det magnetiska faltet ar helt 

Alla typer av ringkarnor aro i hogsta grad 
sjalv-avskarmande, eftersom den stdrsta de- 
len av de magnetiska fluxlinjerna holler sig to- 
talt inom ringstrukturen, varvid fluxlinjerna 
lopa likformigt over hela den magnetiska flo- 
desvagen. Frammande magnetiska strofalt 
utova praktiskt taget inget inflytande pci en 
ringkarne-induktor. Darfor ar det ytterst sal- 
lan, att man packar in sddana induktorer i en 
extra skarmburk, sdvida de ej skall skyddas 
for nSgon form av mekaniska skador.

For berakning av antalet lindningsvarv an
ger fabrikanterna i dom fiesta fallen ett s.k. 
AL-varde, fastlagt med uH/100 varv. Med 
detta varde kan varvantalet utraknas med 
hjalp av formein:

antal varv = 100 x J onskad indukt. i uH

AL-vardet 
(m.a.o. uH/100 varv)

Q-FAKTOR
For att uppna basta mojliga 'Q:faktor bdr 

ringkarnans totala periferi utnyttjas for lind- 
ningen, samtidigt som den stdrsta, praktiskt 
mojliga tr^d-diametem anvandes. Mojligtvis 
maste man darvid lamna regelmassiga av- 
st^nd mellan de enskilda varven. D3 'Q' ar li- 
ka med den induktiva reaktansen dividerat 
med koppartrddens motstcind, mSste kop- 
partrSden Uppvisa minsta mojliga motst^nd 
for att hogsta mojliga 'Q:varde skall uppSs. 
Ofta ar det battre att anvanda en finare kop- 
partreid och att utfora spolen med s.k. bifilar- 
eller trifilar-lindning, med vilka man aven 
uppnSr hogt 'Q-varde tillsammans med Icigt 
motstSnd.

Om man ej har tillg^ng till en HF'Q:Meter 
forattfaststalla 'Q:vardet, kan for dessa mat- 
ningar en tillforlitlig griddipmeter istallet an
vandas.

BELASTBARHET & MATTNING
Ett fletal faktorer mdste beaktas, nar be- 

lastbarheten hos en ringkarna av en viss fy- 
sisk storlek skall beraknas. De fiesta fabrikan- 
ter visar belastbarheten i form av kurvor for 
de olika karnstorlekarna. Vill man erhSlla 
noggranna varden ar dock den basta vagen, 
att anvanda sig av bestamda formler, vilka vi
sas nedan.

Nar flux-vardet overstiger en viss punkt 
borjar permeabiliteten hos karnan att mins- 
ka. Detta ar samtidigt den punkt, dar karnan 
borjar att mattas.

Nar en vaxelspanning sandes genom spo
len, anvander man Faradays' lag for att rakna 
ut max. AC-flodestathet (i Kilogauss). Det 
funna vardet fSr darvid inte overstiga det av 
tillverkaren angivna vardet for den valda kar
nan.

Nar likspanning lagges pS spolen skall Am
peres' lag anvandas for att finna DC-mmf 
(matt i Orstedt). For detta levereras till karnan 
kurvor, som visar permeabilitetsforlusten i 
procent for det valda materialet. Om det visar 
sig att permeabiliteten har sjunkit mer an 
80% av sitt normala varde, m^ste en storre 
karna valjas.

I de fall, dar bcide lik- och vaxelstrom fores 
genom lindningen, kan den totala max. flux- 
tatheten beraknas med hjalp av kombina- 
tions-formeln, presenterad har nedan. Aven i 
detta fall, om flux-tatheten overstiger fabri
kantens varde for den valda karnan, m^ste en 
storre valjas.

En ratt anvandbar tumregel ar att anvanda 
ringkarne-storleken 'T-200', som hos alia fab- 
rikanter har mStten

+
co I
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7.348 21 .723
6.544 22 .644
5.827 23 .573
5.189 24 .511
4.621 25 .455
4.115 26 .405
3.665 27 .361
3.264 28 .321
2.906 29 .286
2.588 30 .255
2.305 31 .227
2.053 32 .202
1.828 33 .180
1.628 34 .160
1.450 35 .143
1.291 36 .127
1.150 37 .113
1.024 38 .101

.912 39 .090

.812 40 .080

Den svenska standarden motsvarar natur- 
ligtvis inte denna indelning i tusendels mm 
utan har i basta fall hundradels, 5 hundradels 
och tiondels stegning. Man m^ste alltsS an- 
vanda den diameter, som kommer narmast 
och sedan experimentellt variera varvtalet 
tills man erhcillit den i beskrivningen fore- 
skrivna induktansen.

73 och good luck!
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slutet inom varje enskild parla spelar det in
gen roll om de ha mekanisk kontakt med va- 
randra eller ej. Hogre impedans kan erhSllas, 
om man lindar ledaren flera varv genom den 
axiella borrningen. MotstSnd och induktans 
ar proportional till kvadraten pS antalet varv. 
Denna metod ar, tack vare kapaciteten i lind- 
ningen, olamplig vid hoga frekvenser men 
ratt anvandbar vid ISgfrekvenser. I vissa fall 
kan man stamma av parlans induktans ge
nom att lagga en kondensator mellan 
'utgSngs-sidan' och 'jord' for att darmed filt- 
rera bort en bestamd frekvens. Hog likspan- 
ning eller hoga ISgfrekvensamplituder foror- 
sakar en viss minskning i ferrit-parlans sparr- 
effekt, men eftersom ledaren for det mesta 
gSr rakt igenom utan att lindas, som namn- 
des ovan, kan tamligen hoga strommar foras 
igenom parlan innan den borjar att mattas. 
Vid mattning reduceras induktans och mot- 
stSnd kraftigt.

Hoga HF-spanningar kan fororsaka hyste- 
risis-forluster, som i sin tur vill oka det effekti- 
va motstSndet.

De mekaniskt storre typerna av ferrit-par- 
lor hittar man sedan langre tid i bredbandiga 
transitoriserade sandarslutsteg, dar de insat- 
tes som ferrit-belastade HF-transformatorer. 

De forut namda typerna med flera an en 
borrning anvandes i regel som bredbands- 
drosslar. Dessa ferrit-parlor forses med ett el
ler flera varv koppartrSd tradda axialt genom 
karnan.

Slutligen en stor del av amatdrer med till- 
gSng till amerikansk litteratur stoter ofta p£ 
problem, nar det galler uppgifterna om kop- 
partrSdamas diameter, som i byggnadsbe- 
skrivningarna i regel angives i AWS, en for- 
kortning av American Wire Standard. Tabel- 
len nedan visar AWS-dimensionerna i mm.

apparatlAda
AV AL-PLAT

Nar man byggt nSgon apparat, vill man ju 
ha en lamplig lada att bygga in den i. Lcidor ar 
ju dock ganska dyra, speciellt om det skall va
ra lite storlek pci dem. Ett satt ar dS att gora 
dem sjalv. Problemet blir d£ att man oftast in
te har nSgon tillrackligt stor plStsax for att 
klippa storre bitar utan att platen blir defor
merad, men d£ gSr det ju bra att kopa platen 
fardigklippt i ratt format.

Om man skall ha en I3da till en liten match
box, nataggregat eller dylikt kan man med 
fordel kopa tvci fardiga plcitar frSn Clas Ohl
son i formatet 250 x 500 mm. Dessa finns i 
fyra olika tjocklekar, men for att Icidan skall bli 
stadig bdr man valja minst 1,5 mm aven om 
den ar lite svSrare att bocka an 1 millimeters. 
Bockar man den sedan enligt skissen, fcir 
man en bra ISda med mitten 250 x 230 x 
115 mm (ca) utan ett enda klipp.

Bockningen gcir bra att gora om man gor 
en tunn rits p3 platens insida och spanner 
fast den med hjalp av tv3 tvingar och en brad
bit langs en bordskant eller dylikt. Det borde 
ocksci ga bra att spanna fast den mellan tvS 
bradbitar med raka kanter och sedan bocka 
den. Ar man pS det klara med var man skall 
ha eventuella hSI, kan det vara en fordel att 
gora dessa innan platen bockas.
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FORSTARKNINGEN HOS LANGYAGIANTENNER FOR 144 OCH 432 MHZ
SO1MN, Karl E. Nord, Niecala 8, 71027 Szczecin-10, Polen

IO

A

Bild 1.
Diagram for uppskattning av forstarkningen som funktion av bomlangden hos ISngyagiantenner. Diagrammet ar inte tillampligt for HF-beamar 
med deras extremt korta bommar (i lambda raknat). Forutsattningen ar att vederborande yagi ar optimerad for max f ramStstrSIning och att sSledes 
front/back-forhSllandet och dampningen av forsta sidoloben endast har sekundart intresse. Antennen antas vidare ha forsumbara forluster.

Denna artikel postades den 30 december, tre dagar innan SO1MN avled.

Detfoljandearen blandad antennkompott 
forhoppningsvis tackande rubriken ovan. 
Man kanner ibland ett behov att "skriva av 
sig”, nar man bor isolerat och inte har n^gon 
att diskutera med.

Till att borja med skulle jag vilja bringa i er- 
inran tre studier frSn pionjartiden p3 
1950-talet, se pos 5,6 och 7 i litteraturforteck- 
ningen. Diagram och andra illustrationer ar 
skyddade av copyright och kan darfor inte 
dterges, men jag har sammanstallt en "lat- 
hund”, dar bl.a. en del matvarden p3 yagian- 
tenner frSn Annaboda 1980 (vars matforfa- 
rande jag har stor respekt for) satts i relation 
till vad de gamla studierna skulle ha uppskat- 
tat dem till med hansyn till bomlangderna. 
Gemensamt for de tre studierna var namligen 
att man var for sig fann att bomlangden ar 
den viktigaste parametern vid kalkylerandet 
av forstarkningen hos yagiantenner.

Greenblum beraknade ocksci den optimala 
belaggningen av en given bomlangd och for- 
sokte aven kalkylera optimala elementlang- 
der och optimal spacing mellan elementen 
for olika antennalternativ. Daremot kom han 
snett vid berakningen av forstarkningen hos 
de riktigt ISnga yagiantennerna.

Kmosko-Johnson arbetade, liksom Green
blum, experimentellt med fullskaleantenner. 
Vi kan i dag se, att deras kalkyler Icig orealis- 
tiskt hogt.

Ehrenspek-Poehleranvandeen helt ny me- 
tod: man matte pS miniatyrmodeller (mikro- 
vSgsomrcidet) ungefar som flygplanskonst- 
ruktorer gor vid arbetet pS en ny flygplans- 
typ: man tillverkar miniatyrmodeller for vind- 
tunnelstudier av de aerodynamiska egenska- 

perna. Vi ser att deras kalkyler ligger vasent- 
ligt lagre och att de har en viss overensstam- 
melse med vardena frSn A80.

Nu, sS dar 30 3r efterSt, ska vi dock akta 
oss for att komma med pekpinnar utan istal- 
let med respekt minnas en fin pionjargarning 
i basta amatdranda.

Vad som sedan hande under de mellanlig- 
gande Sren var val att fler och fler fabrikanter 
tog upp tillverkningen av ISngyagiantenner 
for VHF/U H F framst for den lavinartat vaxan- 
de TV-marknaden. Yagiantenner for amator- 
banden blev narmast en spin-off-produkt 
frSn denna valdiga antennsatsning. Till den 
negativa sidan av denna utveckling horde de 
orealistiskt hoga forstarkningsvarden som 
tillverkare och reklamfolk lanserade i sina an- 
nonser (och fortfarande gor pS sina hcbll). I 
ARRL:s tidning, QST, ar det sedan nSgra Sr 
tillbaka inte tillStet att i antennannonser ange 
siffervarden for gain och front/back-forhSI- 
lande. Ett efterfoljansvart exempel for QTC!

Darfor kom Sr 1976 NBS Technical Note 
688, se pos 4 i litteraturfdrteckningen, som 
ett mycket valkommet dokument for VHF/ 
UHF-amatorerna (tyvarr tror jag att denna 
viktiga skrift g£tt SM-amatorerna sp^rlost 
forbip.g.a. utebliven info i QTC). Harfannsnu 
detaljerad dokumentation p£ yagiantenner i 
olika langder for bl.a. 144.100 och 432.100 
MHz. Med de resurser och den know-how 
som finns inom denna institutions vaggar 
kan man lungt pSstS, att kan inte NBS konst- 
ruera, optimera och mata en yagi, s3 kan in
gen annan gora det heller.

I diagrammet, bild 1, har jag tillStit mig att 
anvanda NBS matvarden for den nedre delen 

av kurvan (upp till 4,2 lambda). Den ovre de
len (upp till 10 lambda) har fStt sin form frSn 
vad jag kan bedoma som sakra matvarden p3 
en del mycket ISnga yagiantenner anvanda 
for EME. Har kan namnas konstruktorer som 
DL9KR, K1FO och W1JR m.fl.

Diagrammet gor inte ansprSk p§ att vara 
annat an en tumregel for att snabbt fS en 
uppfattning om vad en yagi, optimerad for 
max framdtstrSIning, kan ge vid en viss 
bomlangd. Man kan ocksS se, att en fordubb- 
ling av bomlangden endast ger ca 2 dB for- 
starkningsokning. Sarskilt vid kortare anten- 
ner kan darfor en stackning overvagas i 
stallet.

Det finns mSnga andra tumregler for upp
skattning av en yagis fdrstarkning, en del ty
varr hemmahorande i sagornas varld. I den 
osttyska boken "Amateurfunk” ser jag t.ex. 
ett diagram av Rothammel dar en yagi med 4 
lambda bom ska kunna ge ca 17 dBd (obs. in
te dBi) och vid 10 lambda kan man komma 
upp till nastan 21 dBd. Ratt haftiga pulver, 
mSste jag saga! Rothammel ar ju en interna- 
tionellt erkand auktoritet nar det galler HF- 
antenner, men nar han ger sig p3 VHF/UHF- 
antenner, utgor en del av det han skrivit sna- 
rare en belastning for omrSdet genom att han 
okritiskt plankar gammalt, inaktuellt stoff. 
For inte s§ lange sen tittade jag p3 en annan 
tumregel av Hoch, DL6WU, se pos 8 i littera
turfdrteckningen. Med all respekt for Hochs 
internationella renommd som yagiexpert an- 
ser jag att hans tumregel ar bokig i overkant. 
Forst ska man mata huvudlobens bredd i E- 
planet vid —3 dB och sen ska man mata fors- 
ta sidolobens dampning relativt huvudloben
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10
14
15
15
15
13
14
14
14
14

10,0
9,0*) 

12,6**) 
10,3 
12,2 
12,8
12.7 
12,6
10.7

11.7
14.2
15.8
15.2 
13,5***)

15.4
14.4
14,0

144 MHz
Chen-Cheng, 6 el 
Wisi, 8 el 
CUU DEE, 15 el 
Tonna, 9 el 
Tonna, 16 el 
Cushcraft, 19 el 
Jaybeam, 14 el 
KLM, 13 el 
HyGain, ? el

432 MHz
Chen-Cheng,6 el 
Tonna, 19 el 
Tonna, 21 el 
Tonna 21 el 
Tonna, 21 el 
CUU DEE, 17 el 
VSrgSrda, 19 el 
K2RIW, 19 el 
KLM, 16 el (kopia) 
KLM, 16 el (kopia)

Bild 2.
Vi tanker oss att vi stSr framfor en yagiantenn 
vars element ar parallella med E-planet och 
ser ett snitt genom huvudloben. Cirkeln i mit
ten representerar den koncentrerade framSt- 
strSIningen frSn en 10 lambda Icing yagi och 
ellipsen ytterst ska forestalls snittet genom 
loben frSn en ca 1 lambda ISng yagi. "Arsrin- 
garna" daremellan galler bomlangder mellan 
dessa ytterligheter.

*) Anvand som 144 MHz referensantenn vid A80. 
**) Efter A80 forbattrad till 13,0 dBd enligt tillverkaren. 
***) Gammalt, korroderat exemplar.
A80 = Annaboda 1980.

Bomlangd
Yagi, typ, antal elem. lambda

Forstarkning dBd
Tidigare studier av bl.a. bomlangd/forstarkning 

1956 1956 1959
A80 Greenblum Kmosko-J. Ehrenspek-P.

(vilken amator ar i stSnd att sjalv gora dessa 
matningar?). Sen ska dessa varden stoppas 
in i Hochs diagram, varvid man fSr en grov 
uppskattning av forstarkningen.

Till rSga pS a I It ar jag inte heller saker pS att 
Hochs diagram ar ratt konstruerat. Han hor 
namligen till dom som anser, att det racker 
med att mata huvudloben i E-planet och sen 
anta att vardet for H-planet ar detsamma.

Det stammer endast vid de allra langsta ya- 
giantennerna. Vid t.ex. 10 lambdas bom
langd ar snittet genom huvudloben s£ gott 
som cirkulart, men nar bomlangden minskar, 
blir snittet mer och mer likt en stSende ellips. 
GSr vi ner till mycket korta bommar belagda 
med 4—5 element fSr vi ca 90 graders opp- 
ning i H-planet och 55—60 grader i E-planet 
raknat 6 dB ner pS huvudloben, se bild 2.

Min forhoppning ar, att det inte ska droja 
alltfor mSnga Sr tills datorerna och deras 
programmerare blivit sS smarta, att dom kan 
ge oss ett tredimensionellt strSIningsdia- 
gram pS en ISngyagi. F.n. tror jag inte dom 
klarar av mer an en enkel halvvSgsdipol.

Litteratur
1 Annaboda 1979, QTC 5/1980.
2 Annaboda 1980, QTC 4 och 5/1981
3 Asbrink, "Den basta 6-elementaren", 

QTC 9/1981 (galler Chen-Cheng-yagin).
4 Viezbicke, "Yagi Antenna Design", NBS 

Technical Note 688, National Bureau of 
Standards, Boulder, Colo., December 
1976

5 Greenblum, "Notes on the Development 
of yagi Arrays". QST, Parti, August 1956; 
Part 2, September 1956

6 Kmosko and Johnson, "Long Long Ya- 
gis". QST, January 1956

7 Ehrenspek and Poehler, "A Mew Metod of 
Obtaining Maximum Gain from Yagi An
tennas". I.R.E. Transactions on Antennas 
and Propagation, October 1959

8 Hoch, "Estimating the Gain of Yagi- 
Antennas from Chart Data". VHF Com
munications 2/1985

9 The ARRL Antenna Book, 14th Edition, 
Chapter 6

BSde gentemot SO1MN och lasekretsen 
tycker jag det ar ratt att besvara dom frSgor 
artikeln staller.

Jag har ej studerat Hochs metod, men for- 
modar att Hoch mycket val kanner till att 
oppningsvinkeln for horisontalpolariserade 
yagiantenner ar storre i hdjdled an i sidled 
och att skillnaden ar stdrst for smS antenner, 
vilket framgSr av bild 2. Daremot racker det i 
princip med att mata strSIningsdiagrammet i 
ett plan, eftersom det finns ett enkelt mate- 
matiskt samband mellan detta och den tredi- 
mensionella strSIningen. Detta ges av strSI- 
ningsdiagrammet hos varje element, som ar 
val kant (halvvSgsdipolen). Redan pa 60-talet 
gjorde jag databerakningar i tre dimensioner. 
Den som ar intresserad av amnet foreslas 
komplettera litteraturtabellen med en artikel 
jag skrev i QTC nr 1 1970 sid. 8 — 10, dar jag 
ocksa ger den matematiska bakgrunden till 
mina berakningar.

SM5AGM

I 1 KAX,
Helen

Italiensk hemmafru har sin station i koket. 
Helen 11 KAX, fodd i Australien, skoter DX 
YL arenden i YLRC, italiensk YL forening. 
OM ar Gianni I1GIY, dom har tre barn.

Text och bild via Raija, SM0HNV.
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NOVISSPALTEN
SM2LCI, Stefan Elf, Kvistgatan 195, 931 56 Skelleftea

FIN RESPONS!
Kanner ni igen rubriken? I sa fall ar det for 

att den fanns med i forra spalten ocksa! Och 
det finns anledning till det. Jag har fcitt m3n- 
ga brev och kort namligen. Ja, sa manga att 
det ar opraktiskt att rakna upp alia har i t id n in - 
gen. Men jag kvitterar efter basta fdrm3ga di- 
rekt till de som skriver. Det ar m3nga bra syn- 
punkter och forslag ni kommer med och jag 
tror nog att ni kommer att kanna igen en del 
i spalterna framover.

Jag ar overvaldigad av responsen och den 
visar att spalten fyller ett stort behov. Och det 
ar roligt att gora en novisspalt som intresserar 
lasarna. Sa, fortsatt i den stilen; brev, kort, 
langa inlagg eller korta, det spelar ingen roll. 
Innehallet raknas!

Jag har tidigare sagt att det vore kul att fa 
hora fran 'de gamla ravarna' om deras forsta 
QSO. Speciellt om de dr3pliga givetvis... Fle- 
ra av er har ocks3 skrivit och berattat och jag 
skall ta med dessa episoder da och da. Premi- 
aren begas av SMOIX, Sven.

MITT FORSTA QSO
Sven:
"Du efterlyser aldre sandareamatdrers er- 

farenheter fran deras forsta QSO! Ja, det 
minns jag inte mycket av - men daremot kom
mer jag mycket val ihag mitt forsta QSO AM 
pa 40 meter.

Vid dentiden kampadejag meden HERTZ- 
antenn mellan tv3 trevaningshus vid Brom- 
maplan i Stockholm och med signalen 
SM5AFP (Alltid Frisk o Pigg). TX bestod av 
X-tal 6V6, buffer 6L6 och en 807:a p3 slutet. 
807:an begavades med en 6F6 som gallermo- 
dulerade 807:an. S3 kom vi d3 till mikrofo- 
nen. Att KOPAen dylik varju inte att tanka p3 
- och inte heller ville man 'slakta' narmaste te- 
lefonkiosk. Darfor blev det den egna telefo- 
nens kolkornsmike som fick duga ...!

Detta arrangemang hade tv3 fordelar: a) 
den var latt tillganglig och fungerade alldeles 
utmarkt med ett 4,5 V batteri, samt b) d3va- 
rande hustrun fick for sig att hennes mor tap
pat horseln vid telefonkontakt, varfor hon tog 
dottern med sig for att undersoka detta pa 
plats ganska I3ngt fr3n hemmet!

P3 sa satt kunde man ENKELT f3 lugn och 
ro i huset for att kora 'frukostklubben' son- 
dagformiddag p3 40 meter AM.

Inte helt 'rumsrent' kanske - men vad gor 
en 'radiot'? Tro mig eller ej, men det tog fem 
veckor innan kara hustrun kom underfund 
med att hon stod och talade i en telefon utan 
mike! Till saken hor att jag efter avslojandet 
fick tillbringa de narmaste fjorton dagarna i 
'hundkojan'. N3val, mitt forsta QSO pa detta 
satt var med SM5YK/Ewert i Linkoping och 
det glommer jag aidrig!"

VILKEN KABEL AR BAST?
Ja, det ar val n3got som man vanligen aid

rig ens reflekterar over. Det blir RG58, RG213 
eller liknande. Sa aven for mig sjalv. Jag har 
faktiskt aidrig anvant annat an koaxialkabel, 
utom da jag tillverkade en inomhusantenn till 

en 'tuner' en g3ng ...
SM7COS, Erland, har f3tt mig att tanka ef

ter litet, och det ar inte sakert att jag har koa- 
xen kvar till mina portabelantenner i v3r/som- 
mar. Erland pekar p3 n3gra for- och nackdelar 
med de olika kabeltyperna:

Koaxialkabel
Fordelar. Kabeln kan dras fram var som 

heist, ev gravas ned. Grov koax t3l hoga ef- 
fekter.

Nackdelar. Koaxen ar dyr och tung. Den 
ar sv3r att skarva och ansluta med ordentlig 
tatning. Kontakterna kraveren ordentlig lod- 
kolv (varning for 'lodfria' kontakter). Kabeln 
forstors latt av fukt och ar i kraftigare varian- 
ter ratt 'obandig'.

Symmetrisk kabel
Fordelar. En vanlig bandkabel ar billig och 

latt. Den ar ganska latt att skarva. Denart3lig 
och kan, eftersom den ar latt, hanga fritt I3n- 
ga strackor. Den symmetriska kabeln passar 
bra till symmetriska antenner (dipoler). For- 
lusterna ar i allmanhet laga. En 300 ohms 
bandkabel g3r bra att klamma in mellan fons- 
terbagen och fodret.

Nackdelar. Den har typen av kabel far inte 
monteras nara strukturer av olika slag, speci
ellt inte metaller. Men genomforing g3r bra. 
Avbarare av n3got slag kravs. Effektt3lighe- 
ten ar inte s3 stor (3tminstone inte for 'band
kabel'). Fukt och luftfororeningar kan p3ver- 
ka HF-egenskaperna.

DET AR INTE SA SJALVKLART ...
Vi har val alia upptackt att koaxialkabeln ar 

lattanvand. Den kan dras fram nastan hur 
som heist, just tack vare att den ar koaxial. 
Magnetfaltetfr3nstrdmmarna i kabeln ar teo- 
retiskt sett noil utanfor skarmen och vi f3r in
gen vaxelverkan med omgivningen. Den kan 
som sagt gravas ned, och i vissa fall ar detta 
faktiskt nodvandigt for att undvika strommar 
utanpa kabeln.

Man kan inte klamma in en koax genom ett 
fonster (jo, det kan man, men den blir ska- 
dad, aven om den g3r att kora p3), men det 
kanske inte ar n3got storre problem vid hem- 
mainstallationen. Dar skall ju kablarforandra 
antenner, rotor, mastmonterade for-for- 
starkareochen massa annat ocks3 in. Det blir 
nog till att borra h3l i vaggen i alia fall!

Anslutning av kontakter till koaxialkabel ar 
inte det lattaste. Det visas inte minst av de d3 
och d3 uppdykande artiklarna om detta i bl a 
QTC. Det galler som alltid nar man skall loda, 
att det blir ordentligt varmt. En koaxkontakt 
har relativt stor massa och det duger inte med 
vilken liten penna som heist. Jag anvander en 
lodkolv pa 100W, men aven det g3r trogt 
ibland.

Ar koaxialkabeln forresten alltid vad den 
utger sig for? Nej, egentligen ar det inte s3! 
RG58 ar namligen en sk mil-spec, det ar en 
specifikation som beskriver en kabel, vilken 
uppfyller vissa militara krav. Men den kabel 

som saljs under namnet RG58 visar sig alltsa 
i m3nga fall vara hogst en 'RG58-typ', dvs den 
har samma dimensioner. Men kvaliteten ar 
klart underm3lig. Du kan se p3 skarmstrum- 
pan t ex. Den skall vara ordentligt tat! Annars 
okar 'lackaget' och vi forlorar finessen med 
koaxen. De firmor som har bestamt sig for att 
sluta luras, saljer numera b3de RG58 och 
'RG58-typ'.

Symmetriska nedledningar d3? Ja, det 
man narmast kommer att tanka p3 ar val 
bandkabeln. Den kan man mycket val anvan- 
da om man inte anvander s3 hog effekt och 
nedledningen hanger fritt. En antenn-an- 
passningsenhet, matchbox, har ofta anslut
ning for symmetrisk matarledning och inne- 
h3ller allts3 en balun. Det behovs for att san- 
daren ('riggen') skall kunna anslutas. Radi
ons anslutning ar oftast avsedd for koaxialka- 
bel/kontakt.

Jag kommer absolut att prova med band
kabel i sommar. Det m3ste vara en fordel for 
portabelkorning inte minst. Vikten minskar 
och fonstren blir inte lika skeva som nar jag 
forsoker klamma in en koax!

Men symmetriska matarledningar ar inte 
bara bandkabel. Om man i sin hemmainstal- 
lation vill anvanda en symmetrisk matarled
ning ar det nog battre att forsoka sig p3 en dp- 
pen dito (open wire feed line). Manf3r mindre 
forluster med en s3dan jamfort med en koax, 
och en oppen matarledning klarar hog effekt. 
Men det ar viktigt hur man drar den i fdrh3l- 
lande till antennen, s3 att man minimerar den 
energi som matarledningen tar upp fr3n an
tennen, och darmed risken for storningar p3 
TV. Dessutom minskar risken for att matar
ledningen forstor strSIningsegenskaperna 
hos antennen, s3 att riktverkan forsamras t ex 
(det sista galler riktantenner, knappast 
dipoler).

Det kan ocks3 vara pa sin plats att konsta- 
tera att risken for TVI inte ar storre for en sym
metrisk matarledning an for en koaxialkabel. 
Man kan latt forledas att tro att den skarmade 
koaxen ar helt ofarlig. S3 enkelt ar det allts3 
inte, utan for b3da typerna galler att om vi vill 
undvika storningar m3ste de vara korrekt in- 
stallerade och stationen ordentligt jordad.

SAND MIG F0RKORTNINGAR!
SMORU J, Anders, skrev nyligt och gav mig 

flera uppslag. Tack for dem! Fr3ganomobeg- 
ripliga forkortningar tanker jag dra ig3ng di- 
rektochd3 behoverjag hjalpfr3neralla. Som 
vanligt kan ni skriva I3nga brev om ni vill, men 
det g3r ocks3 bra med vykort. Sand mig allts£ 
exempel p& forkortningar som ni aidrig lyc- 
kats fdrst3. Jag skall efter basta fdrm3ga och 
den hjalp jag kan skaffa, forsoka klura ut de
ras betydelse. Jag minns bara hur jag sjalv i 
borjan funderade p3 (nonsens)fdrkortningen 
FB, 'fine business', som (visade det sig) ofta 
anvands d3 man egentligen inte vet vad man 
skall saga ...

Nu har SSAs trafikhandbok underlattat 
mycket och dar st3r en hel del om b3de for
kortningar och annat nyttigt for en novis. 
Men jag ar saker p3 att det and3 finns en del 
mysterier, s3 kom igen och skriv.
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KALENDER

Datum Tid i UTC Test

MARS
14-15 1200-1200 Int.SSTV Cont.of DARC
08 1400-1500 SSA MT CW nr 3
08 1515-1615 SSA MT SSB nr 3
15 0700-1700 SCAG-SSK Aktivitetsdag
21 1800-2200 East meets west SSB
28 0900-1100 DAFG HELL RTTY 80-40

m
28-29 0000-2400 CQ WPX SSB
28-30 0200-0200 BART RTTY Spring
29 1400-1600 DAFG HELL RTTY 80-40

m

APRIL
04 0000-0800 World Wide DAFG SSTV
04 1600-2400 World Wide DAFG SSTV
04-05 1500-2400 SPDX
05 0800-1600 World Wide DAFG SSTV
08-10 1400-0200 DX YLto N.Amer.YLCW
11 0600-0800 SSA UA CW Pass 1
11 0600-2400 + Common Market

CW +
12 0600-2400 + Common Market SSB
12 0600-0800 SSA UA CW Pass 2
12 0700-1100 DAFG Kurz RTTY 80-40

12 1400-1600
m
SSA UA CW Pass 3

15-17 1400-0200 DX YLto N.Amer.YL
SSB

19 1400-1500 SSA MT SSB nr 4
19 1515-1615 SSA MT CW nr 4
25-26 1300-1300 Helvetia CW/Phone 
26 0800-1000 Nyborjartest

MAJ
01 1300-1900 AGCW DL QRPp
03 1100-1700 DARC Corona 10 mtr
09-10 1200-1200 Alexander Volta RTTY

09-10 2100-2100 COM CW-Foni
16-17 1600-1600 ARI International 
17 1400-1500 SSA MT CW nr 5
17 1515-1615 SSA MT SSB nr 5
24 0700-1100 SSA Portabeltest vcir
30-31 0000-2400 CQ WPX CW

Med + fore och eftertestensnamnmenas 
att ingen inbjudan inkommit s£ Red ar inte 
saker p3 att datum ar ratt.

Regler till East meets west, CQ WPX, 
SPDX, DX YL to NA YL samt UA-testen hit
tar du i detta nummer av QTC

SPDX CONTEST
Tider: 4 april 1500 - 5 april 2400 UTC.
Mode: Endast CW.
Band: 3.5 - 28 MHz. (undvik att anvanda 

de rekommenderade DX-frekvenserna ex 
7000-7010).

Testmeddelande: RST + lopnummer. 
Polska stationer sander RST + provinsnum- 
mer ex 589WA.

Klasser: Single Op/Multi Band, Single 
Op/Single Band, Multi Op/Multi Band samt 
SWL.KIubbstationer raknas alltid till Multi- 
klassen.

Poang: Varje kontakt med en polsk station 
ger 3 poang.

Multiplier: Varje ny provins, oavsett band, 
ger 1 multiplier. Max 49.

Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 
multipliceras med antalet provinser.

Loggar: med sedvanliga uppgifter sandes 
till: PZK, SP DX Contest Committee, 
P.O.Box 320, 00-950 WARSZAWA, Polen, 
poststamplade senast 30 april.

CQWPX CONTEST 1986
Tid: SSB 28 mars 0000 - 29 mars 2400 

UTC.

Denna trappuppgang tillhor Ase SM4GTM, diplombelont kommunjagare, bl.a. Hon 
vet inte sjalv hur mSnga QSL, som har gltt at. Bilden via Raija, SM0HNV

CW 30 maj 0000 - 31 maj 2400 UTC.
Endast 30 av de 48 timmarna f3r anvandas 

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

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

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

QRPp: For deltagare med en output under
5 watt finns en speciell sektion med separata 
diplom. Ange noga i loggen QRPp. Detta gal- 
ler alia klasserna.

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

Poang: QSO mellan stationer i olika konti- 
nenter ger 3 poang pS 14,21 och 28 MHz och
6 poang pa 3.5 och 7 MHz. QSO mellan sta
tioner i samma kontinent men ej samma land 
ger 1 poang pa 14, 21 och 28 MHz och 2 po
ang p3 3.5 och 7 MHz. QSO mellan stationer 
i samma land ar tillStna endast for att oka 
multipliern och ger sSledes inga QSO-poang.

Multiplier: Multipliern utgores av antalet 
korda prefix enligt WPX-reglerna. Ett prefix 
bestir av de tv3 eller tre forsta bokstavs/sif- 
ferkombinationerna av en amatdrs anrops- 
signal i t ex N2, K2, W2, WB2, 4X4, 4Z4. De 
ovan uppraknade raknas alia som olika. Ex 
SMOXXX/OZ/P raknas som OZO. VS6AA/9 
som VS9 och HA5AM/ZA som ZA5. Varje 
prefix raknas endast en gcing under testen, 
oavsett band.

Slutpoang: Summa QSO-poang ganger 
antalet korda prefix. Vid All Band adderas 
QSO-poangen frdn samtliga band. En station 
f^r kontaktas endast en gSng per band.

Loggar: Officiella loggblad kan erhcillas 
frSn CQ (adress nedan ) genom att bifoga till- 
rackligt antal IRC och ett stort sjalvadresse- 
rat A4-kuvert. Anvand separata blad for varje 
band. Tider i UTC = GMT. Viloperioder mar- 
keras tydligt. Ange call, namn och adress pa 
varje loggblad. Prefix infores endast forsta 
gSngen det kontaktats. Bifoga ett samman- 
rakningsblad dar de nedraknade poangsum- 
morna fr§n varje blad, liksom multipliers, ar 
uppforda. Om du underlSter att rakna ut po- 
angen, kommer loggen att raknas som 
checklogg. Bifoga aven en forsakran om att 
reglerna efterfoljts.

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

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

Deadline: Loggarna for SSB-delen skall 
vara poststamplade senast 10 maj och CW- 
loggarna senast 10 juli och sandes till: CQ 
MAGAZINE, WPX CONTEST, 76 N. BRO
ADWAY, HICKSVILLE, NY 11801, USA.

Markera SSB resp CW pa kuvertet.

TESTER - KORTVAG
SM4BNZ, Rolf Arvidsson, Skogsvagen 1, Sanna, 696 02 Hammar
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MT 1 SSB
1. SK5AA
2. SM5FUG
3. SM7PEV
4. SM7FD0
5. SM6FXW
6. SMOCXM
7. SKOBU
8. SM7ITZ
9. SM3CER

10. SM5ALJ
11. SM7HSP
12. SK7AX
13. SM70HG
14. SM7BGB 

. SM6GHY
16. SLOZG
17. SM5BRG
18. SMOMIW
19. SM6FAM
20. SM5AAY
21. SM4GTB
22. SKOLM
23. SM6BSK
24. SM2EJE
25. SM5EMR 

. SMOEDF
27. SM5GXW

MT1 CW
1. SMOCOP
2. SMOTW
3. SM3CER
4. SKOCT
5. SM70HG
6. SM7FD0
7. SM1OII
8. SMOCXM
9. SM5PEX

10. SKOBU
11. SMOLJF
12. SK3JR

. SM5DYC
14. SM3KIF
15. SM6CYZ
16. SK5EU
17. SM3RAB
18. SK5AA
19. SM5FUG
20. SM5BRW
21. SMONBC
22. SM6BSK
23. SM3CVM
24. SM2LCI
25. SM7PEV 

. SM3GJN
27. SKOLM
28. SM5ALJ
29. SM6REA
30. SMOEVQ 

. SMOKRN
32. SMOBSB
33. SM4CTI
34. SM3NPS
35. SM60LL
36. SM6LZQ
37. SM5FUA
38. SM2PSJ
39. SM7BGB
40. SM7FUE
41. SM30PZ

. SM2RMK 

. SM5JPN
44. SMODJZ
45. SM5ODI 

. SK7AX
47. SM7DUZ
48. SMORJV 

. SM4PJM
50. SM2CFZ
51. SM6ZN
52. SM6CDN
53. SM5MLE

01/50 100 18 1800 1.000 
01/48 94 18 1692 . 940 
00/48 96 17 1632 . 906 
01/45 90 18 1620 .900 
00/46 92 17 1564 . 868 
03/39 84 17 1428 .793 
03/38 82 17 1394 .774 
01/44 90 15 1350 .750 
02/40 82 16 1312 . 728 
00/38 76 17 1292 .717 
00/43 85 15 1275 .708 
05/33 74 15 1110 .616 
01/34 68 16 1088 .604 
00/37 74 14 1036 . 575 
00/38 74 14 1036 . 575 
02/37 72 14 1008 . 560 
00/30 62 15 930 .516 
00/35 70 13 910 .505 
00/31 62 14 868 .482 
01/32 66 13 858 .476 
00/31 61 14 854 .474 
01/32 66 12 792 . 440 
00/32 64 12 768 .426 
00/22 44 15 660 .366 
00/27 54 12 648 .360 
00/28 54 12 648 .360
01/23 46 13 598 .332

.143 

.133 

.111 

.098 

.089 

.077 

.069 

.064 

.057 

.051 

.046 

.038 

.026

.015 

.015 

.002 

.001

54. SM5DQ B 03/11 28
55. SM5AR U 00/14 26
56. SM30AU Y 04/12 29
57. SM5EUU U 00/11 22
58. SM7HVQ F 00/10 20
59. SM5NAD U 00/10 20
60. SM6RAS R 00/09 18
61. SM0MVX B 02/09 20
62. SM5LNS U 00/08 15
63. SM6OPA N 00/09 16
64. SM5BSJ U 00/10 18
65. SM7NFB F 00/06 12
66. SM3DAL Z 01/06 14
67. SM3RCA Y 02/04 12
68. SM7FNN F 00/04 8
69. SM0EEW B 00/03 6
70. SM5RG U 00/05 10

Checkloggar: SM5CGJ, SM60RZ & 
SM7CFR. Ej insanda loggar: SM2LIY & 
SMOPGU. Totalt deltog 75 stationer ( + 8 st 
som kort mindre an 5 QSO och inte sant logg 
). Det nya aret borjar alltsa bra med rekorddel- 
tagande.

KLUBBTAVLINGEN
Vasteras Radioklubb 3850
Malardalens Radioamatorer, Nykvarn 3550
Salems Sandareamatdrer, Ronninge 3549
S Vatterbygdens Amatorradioklubb
SVARK, Huskvarna 3500
Jemtlands Radioamatorer,Ostersu nd 3053
FRO - Sala 2295
RK vid Ericssons Radio System AB 1695
FRO - Norrtelje 1670
Sveriges Radioklubb ,Sundsvall 1620
Tekn.Hogskolans Radioklubb,Sthlm 1156
W. Gastrike Sandareamatdrer 1040
Linkopings Tekn.Hogskolas SA 992
Fagersta Amatorradioklubb 818
FRO - Skelleftea 765
Kronobergs Sandareamatdrer, Vaxjo 756
LM Ericsson Amatorradioklubb 742
Skovde Amatorradioklubb 702
Sodra Dalarnas Sandareamatdrer 576
Sundsvalls Radioamatorer 546
Ham-Club Lundensis, Lund 374
Kalix Radioklubb 340
Kungsbacka Radioamatorer 332
Borlange Sandareamatdrer 288
Goteborgs Sandareamatdrer 234
Mariestads Amatdrradioklubb MARK 108

11/30 82 19 1558 1.000
08/36 87 17 1479 .949
11/32 79 18 1422 .912
10/30 78 18 1404 .901
04/37 82 16 1312 .842
09/28 73 17 1241 .796
00/41 81 15 1215 .779
08/27 69 17 1173 .752
01/40 78 15 1170 .750
09/26 68 17 1156 .741
04/32 72 16 1152 .739
00/38 75 15 1125 .722
01/40 75 15 1125 .722
00/33 65 16 1040 .667
00/35 68 15 1020 .654
08/23 62 16 992 .636
00/33 64 15 960 .616
00/38 71 13 923 .592
03/26 57 16 912 .585
00/36 69 13 897 .575
09/26 69 13 897 .575
00/32 60 14 840 .539
05/29 64 13 832 .534
05/21 51 15 765 .491
00/32 63 12 756 .485
00/30 54 14 756 .485
00/29 53 14 742 .476
00/28 56 13 728 .467
00/27 54 13 702 .450
02/20 44 14 616 .395
02/26 56 11 616 .395
02/24 51 12 612 .392
00/25 48 12 576 .369
02/23 42 13 546 .350
03/20 45 12 540 .346
00/25 49 11 539 .345
00/20 40 12 480 .308
00/21 42 11 462 .296
00/16 32 13 416 .267
00/17 34 11 374 .240
02/15 34 10 340 .218
00/17 34 10 340 .218
01/16 34 10 340 .218
04/14 33 10 330 .211
00/18 36 9 324 .207
08/1136 9 324 .207
00/16 31 10 310 .198
00/16 32 9 288 .184
00/17 32 9 288 .184
00/13 26 10 260 .166
00/18 36 7 252 .161
00/14 26 9 234 .150
00/12 23 10 230 .147

poang. (KL7 & KH6 raknas till DX).
Multiplier: Varje ny state/province ger 1 

multiplier, (oavsett band).
Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 

multipliceras med totala antalet multipliers. 
Deltagare som kor 150 W eller mindre pa CW 
och 300 W PEP eller mindre pa SSB fSr mul- 
tiplicera slutpoangen med 1.25 (low power 
multiplier). Deltagare fSr endast anvanda 24 
av de 36 timmarna vilket noga skall noteras i 
loggen. Cross-band, repeater samt QSO 
med OM's raknas ej.

Loggar: med sedvanliga uppgifter. Separa
ta loggar for CW och SSB. Inga kopior god- 
kannes. Loggarna maste signeras av operato- 
ren, i annat fall returneras loggarna. Post- 
stamplas senast 4 maj och sandes till: Vice 
President Mary Lou Brown, NM7N, 504 
Channel View Drive, ANACORTES, WA 
98221, USA.

Diplom: Cup till vinnaren i varje klass, pla- 
kett till basta kombinerade cw/ssb samt dip
lom till 2: or och 3: or i varje klass.

Rekommenderade frekvenser: CW: 28.180 
-28.210, 21.180-21.210, 14.040-14.070, 7.040- 
7.070, 3.540-3.570 MHz. SSB: 28.580- 
28.610, 21.380-21.410, 14.280-14.310, (7.240- 
7.270, 3.940-3.970) MHz.

UA-TESTEN
SSA anordnar denna test till minne av "Old 

John", SM6UA. Vinnaren far sin signal ingra
verad pa den vackra pokal som en gang 
skanktes av -UA, samt en miniatyr av den- 
samma.

Tider: Andra helgen i april varje ar. 1987: 11 
- 12 april.

Pass 1: lordag 0800 - 1000 svensk lokal tid. 
Pass2: sondag0800-1000 svensk lokal tid. 
Pass3:sondag 1600- 1800 svensk lokal tid. 
Frekvenser: Endast CW 3525 - 3575 kHz 

och 7010 - 7040 kHz.
Klasser: Endast single operator.
Anrop: TEST SM de SM9XYZ. Efter avslu- 

tat QSO behaller den anropande stationen 
f rekvensen och den som ropade CQ eller QRZ 
flyttar sig.

Testmeddelande: RST + forsamlings- 
nummer + femstallig bokstavsgrupp som 
andras for varje QSO. Ex 599 X203 KARLO.

Poangberakning: Varje svensk station kan 
kontaktas en gang per band och pass. Varje 
godkant QSO ger en poang, samt korrekt 
mottaget testmeddelande ytterligare 1 po
ang, d v s max 2 poang per QSO. QSO med 
station som ej sant in logg ger 1 poang, under 
forutsattning att denna station fdrekommer i 
minst 5 loggar.

Effekt: Deltagarna anmodas begransa sin 
effekt till 100 W DC output. I denna test be- 
hovs ej slutsteget!

Loggar: med sedvanliga uppgifter sandes 
senast 14 dagar efter testen till Goteborgs 
Sandareamatdrer, Box 6009, 400 60 G0- 
TEBORG.

SSA UA-test ingar i SSA Kortvagsmas- 
terskap.

EAST MEETS WEST SSB CONTEST
Alla licensierade kvinnliga operatdrer i hela 

varlden inbjudes att deltaga.
Tid: 21 mars 1987 1800 - 2200 UTC.
Band: All Band.
Anrop: CQ YL EAST eller CQ YL WEST.
Testmeddelande: RS + lopnummer, namn 

och state/province/country.
Poang: 1 poang for varje kontaktad YL. 

"Western" YL's kontaktar "Eastern" YL'soch 
vice versa. Cross-band, repeater samt QSO 
med OM's raknas ej.

Uppdelning: EAST: W's 1, 2 , 3, 4, 8, 9, 
VE1-3, Europa, Afrika, Sydamerika, Caribbe
an samt Centralamerika (utom Mexiko). 
WEST: W's 5, 6, 7, 0, KL7, KH6, VE4-0, Asi- 
en, Oceania, Australien, New Zealand samt 
Mexiko.

Diplom: Vinnare far "YLRL postcards".
Loggar: med sedvanliga uppgifter. Inga 

kopior godkannes. Loggarna maste signeras 
av operatoren, i annat fall returneras loggar
na. Skall vara: Vice President Mary Lou 
Brown, NM7N, 504 Channel View Drive, 
ANACORTES, WA 98221, USA, tillhanda se
nast 21 april.

Rekommenderade frekvenser: 28.580- 
28.610, 21.380-21.410, 14.280-14.310, (7.240- 
7.270, 3.940-3.970) MHz.

DX YL TO NORTH AMERICAN YL
Alla licensierade kvinnliga operatdrer in

bjudes att deltaga.
Tider: CW: onsdagen 8 april 1400 - freda- 

gen 10 april 0200 UTC.
FONI: onsdagen 15 april - fredagen 17 april 

0200 UTC.
Band: All Band.
Anrop: CQ Northamerican YL (CQ DX 

YL).
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer 

samt state/province/country.
Poang: Varje kontakt med W/VE-YL ger 1
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

49
50.
51.

53
54.
55.

28.
29.
30.
31.
32.

SM3RAB 
SM5EUU 
SM4CTI
SM6CIX 
SM4NGT 
SM3LIV
SM7NFB
SM7FNN 
SM6CDN 
SM7CXI
SM1CIO 
SM5LI
SM3NPS 
SM5EZL
SMOBSB 
SM60PA 
SMOLZT
SM4BTF
SM2KYA 
SM7NQB
SM7FUE
SM7CVU 
SMOEEW 
SM3RCA
SMOTW
SM5RG
SM30AU 
SM5BTX

70
62
51
39
32
24
21
19
17

107
63

170
167
116
97
87
78
23
12

28 MHz 
SM6LIF 
SMOMLL 
SM5BDV 
SM5DYC 
SM20TU 
SMOFM 
SM5NWX 
SM6IJF 
SM2NTU

21 MHz
SM6HQK 
SM7TV

17.710
12.276 
7.395 
5.616 
3.648 
1.992 
1.533
1.311

663

31.672
10.836

21 MHz
SM6CVT 354.090 523
SM7TV 26.596 132
SM6FKF 15.036 84
SM0KV/0 11.745 87
SKOEL/O 8.576 73
SM0BVQ 7.192 66
SM4ASI 2.079 31

14 MHz
SM0MML 60.676 270
SM2LCI 25.536 178
SM0IFX 3.264 64

CQ WPX 1984.

CW

Single op/AII band

SM5RE 92.650
SM7ERC 77.665
SMOCGO 33.640
SM5DAC 28.615
SKORQ/5 23.664
SM5AOG 17.472
SM7LAZ 1.265
SM5DUT 336

Single op/Single band

00/27 52 11 572 .317 
01/25 50 11 550 .305 
00/24 46 11 506 .281 
00/21 42 12 504 .280 
00/21 42 11 462 .256 
00/21 42 11 462 .256 
00/21 42 10 420 .233 
00/18 36 11 396 .220 
00/19 38 10 380 .211 
00/17 34 11 374 .207 
00/17 34 11 374 .207 
00/17 32 10 320 .177 
00/18 34 9 306 .170
00/15 28 
01/16 34 
00/16 30 
00/14 26

10 280 .155
8 272 .151
9 270 .150 
9 234 .130

00/13 26
00/12 22
00/12 24 
00/12 24
00/12 22
00/08 16 
02/07 18 
00/09 18 
00/06 12 
00/03 6 
00/04 8

8 208 .115
9 198 .110 
8 192 .106 
8 192 .106 
8 176 .097 
7 112 .062 
6 108 .060
6 108 .060 
2 24 .013
2 12 .006 
1 8 .003

14 MHz 
SM2EKM 
SM2CEW 
SM3LIV 
SM6LPF

1.913.457
1.454.227

41.839 
15.470

7 MHz
SM6BGG 116.820

3.7 MHz
SM6BJI 71.556

QRPp/Single band

28 MHz
SMOJEM 300

7 MHz
SM5ARR 1.700

Multi op/Single TX

SK6RR
SLOZG
SK6AW 
SK2AU

3.097.913
2.502.438
1.025.460

811.314

1760 559
1498 529
253 139
154 91

258 165

254 134

14 10

30 25

2267 577
2028 579
1162 422
1064 411

Multioperatdrer: SK6RR: 6CVT, 6LRR Er 
6LGW. SLOZG: ODJZ, G4JVG Er OAJU. 
SK6AW: 6EHY & 6DED. SK2AU: 2DQS, 
2NTU, 2NPR &2EIL.

Grattis till 5ARR som blev bast i varlden i 
klassen QRPp 7 MHz. Grattis aven till 2EKM 
och 2CEW som blev trea resp.sjua i varlden i 
klassen single op 14 MHz.

KOMMENTARER.
SM6OLL:
Man kan undra om det ar meningsfyllt att 

ha med7 MHzitesten. Storredelen gSrju an- 
dS p£ 3.5. Sjalv ropade jag pa 7 MHz alia tre 
passen, och aven om min antenn inte ar Sci 
bra borde jag val hort nagon. For dvrigt tycker 
jag att det ar en trevlig test och tackar er gote- 
borgare for besvaret.

SM0BDS:
Trots fatalet olika call i loggen blev det fak- 

tiskt hela tre nya forsamlingar for mig.
SM3CVM:
Tack for att ni ordnar UA-testen, det ar skoj 

att kora test och den har ar perfekt for den 
som jagarforsamlingar. Eller....

Man kan verkligen undra varfor deltagan- 
det ar sa dSligt. Som det blev den har gangen 
(och forra aret) hade det rackt med tre pass a 
1 timme. Da hade det varit en kul test. Nu blev 
den andra timmen ingenting. Jag hoppas 
testen fortlever men dS m^ste nagonting po- 
sitivt handa.

SM5CIK:
Klent deltagande i testen.
SMOOVM:
Trevlig test. Hoppas att "loggskolket" inte 

blir sa omfattande denna gSng !
SM0AGD:
Hoppas p£ storre deltagareantal ett annat 

ar.

Multi op/Single TX

SLOZG 2.684.535 2246 555
SK6AW 812.472 1168 349

Multioperatdrer: SLOZG: OAJU Et ODJZ. 
SK6AW: 6DED, 6DER, 6DOS Et 6EHY.

Checkloggar: 2OTU, 5BVD, 6AYM & 
OBFJ.

Grattis till Rolf -5MX som med signalen 
5Z4MX blev kontinentvinnare i Afrika, samt 
atta totalt i varlden i single op/all band.

SSB

Single op/AII band

SK3AH 203.211 410 201
SM0BDS 30.495 127 107
SM5AWR 19.006 130 86
SM0KNV 15.552 95 81
SM5CSS 4.788 44 38
SM6JY 3.230 59 38
SM6MSG 720 18 16
SM0MC 207 9 9

Single op/Single band

7 MHz
SM2NTU 3.760

3.5 MHz
SM4ATE 288

QRPp/AII band

SM7CZC 3.572

QRPp/Single band

14 MHz
SM7KWE 6.200

7 MHz
SM5CCT 87.552

48 40

12 12

48 47

79 62

262 152

28 MHz
SM7KNW 377 21 13

Checkloggar: SM5BRW, SM5CYI Et 
SM7AMV. Totalt deltog 58 stationer i testen 
( + 3 st som kort mindre an 5 QSO och ej sant 
in logg ) Det var en bra start pa det nya aret. 
Lycka till!

KLUBBTAVLINGEN
S Vatterbygdens Amatorradioklubb
SVARK, Huskvarna 4634
Vasteras Radioklubb 4354
FRO - Norrtelje 2302
Fagersta Amatorradioklubb 2150
Kungsbacka Radioamatorer 1834
Sodra Dalarnas Sandareamatorer 1822
Salems Sandareamatorer, Ronninge 1770
Kronobergs Sandareamatorer, Vaxjo 1632
Sveriges Radioklubb ,Sundsvall 1432
Tekn.Hogskolans Radioklubb,Sthlm 1394
Wernamo Radioklubb 1350
V Blekinge Sandareamatorer 1275
LM Ericsson Amatorradioklubb 792
Sundsvalls Radioamatorer 768
Kalix Radioklubb 660
Arboga Radioklubb 648
Goteborgs Sandareamatorer 380
Leyar Yachting and RK, Nattraby 374
Stockholms Radioklubb 320
Skelleftea Radioamatorer 198
Ham-Club Lundensis, Lund 192

RESULTAT UA-TESTEN 1986
29 olika stationer aktiverade testen varav 6 

st ej har sant in logg. (SM7LXV, -4JEN, 
-0IRP, -3OII, -0CXM och -4AZQ). Av dessa 
forekom de tva sistnamnda i minst 5 loggar 
och har gett poang enligt reglerna. Check- 
logg har insants av SM6CDN och SM5DYC.

Av de ca 450 QSOn som avverkades under 
testen har 7 av deltagarna kort i genomsnitt 5 
st var pa 7 MHz!

Pass2 var popularast om man raknar till an- 
talet QSO, 37% avverkades under detta jam
fort med 31% under pass 1 och 32% under 
pass 3.

RESULTAT:
SM0AGD 119 P SM5BUZ/7 95 P SM7PMY 60 P
SK0AR 110 P SM6OLL 93 P SM7HEC 45 P
SM6BSK 107 P SM0MRP 86 P SM5FUA 31 P
SK4IL 103 P SM3RAB 82 P SM6OPA 24 P
SM3CVM 103 P SM6GZX 79 P SM5AZS 24 P
SM5CIK 99 P SM5IM0 64 P SM7LAZ/6 22 p
SM0DSF 97 P SM0BDS 61 P SK6DG 20 P

GSA/SM6GDU
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-are i Manila som troligen inte har nagra problem med kommunika-Lynn, DU1AUJ, DX 
tionen.

ar W2WSEoch han skall stanna till i borjan av 
april. QSL via W2WSE.

ZD8CW Ascension Island. Harflera gan
ger horts runt 7001 KHz 23 —01z.

VK9MW Mellish Reef. K4ADN rapporte- 
rar att det finns planer pa en DXpeditionen till 
Mellish i sommar. VK9NL Kirsti ar en av orga- 
nisatdrerna.

XF4DX Revilla Gigedo. Det blev slutligen 
en operation med tva stationer QRV samti- 
digt. QSL skall ga via K9AJ. En ny Mexicansk 
operation lar vara forestaende...

ZY0..St. Peter & Paul Rocks. PY2BVY 
och PY1ZT har planerat en operation som 
startar i slutet avfebruari. Anropssignaler blir 
ZY0SA pa SSB och ZY0SB pa CW. Ron 
PY1BVY ar normalt mycket aktiv pa 160M sa 
rakna med aktivitet.

3Y... Peter I Island. Operationen ar nu av- 
slutad och QSL skall sandas via LA6VM Er
ling J Wiig, Jacob Fayes V. 6, N-0287 Oslo 2, 
Norge.

4K1F South Shetland (Zone 13). QRV pa 
40M CW runt 05 — 06z. Operator ar 
UQ2GDW Serge och QSL skall sandas via 
UQ2OC.

4K1I South Sandwich. Har finns det 
mojlighet till en operation genom RA1NA.

5A0A Libya. Ar nu aven QRV pa 20 och 
40M och ar godkand for DXCC. Alla QSL via 
SP6BZ.

5U.. Niger. Baldur raknar med att efter 5L- 
operationen fa en giltig licens for en CW ope
ration frcin Niger.

4M0ARV Aves Island. QRV 19-22 mars 
CW/SSB alia band.

RADIOPROGNOS MARS 1987 SOLFLACKSTAL11 SM5GA

Tabellen visar rekommenderad frekvens i MHz.

Destination
Tidpunkt i UT

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

EL 9 8 9 17 19 19 19 19 15 11 9 9
F 6 6 7 10 11 11 11 10 8 7 6 5
JA 9 12 15 16 14 13 10 9 8 7 7 8
KH6 kort 10 7 8 9 11 13 11 14 14 13 12 11
KH6 lang 13 14 20 18 18 17 14 13 14 15 14 14
LU 8 7 8 11 18 19 19 19 18 14 9 8
A4 8 12 17 19 19 18 17 13 10 9 8 8
OA 8 7 7 11 12 17 18 18 17 15 10 8
OD 8 9 15 17 17 17 16 13 10 9 8 8
PY 8 7 8 11 18 19 19 19 18 13 9 8
UA1 5 6 9 11 11 11 11 9 7 6 6 5
VK kort - 14 17 18 17 15 13 11 9 8 9 -
VK ISng 11 10 9 12 14 13 - - - 16 14 12
VU 9 14 18 19 19 18 16 11 10 9 9 8
W2 7 6 6 7 10 14 15 15 14 12 8 7
W6 7 6 7 7 8 8 11 14 13 12 10 9
XE 7 6 7 9 10 13 16 16 15 13 11 8
ZL kort — - 16 16 15 13 12 11 9 9 10 -
ZL lang 13 10 11 14 13 - - - 14 17 14 12
ZS 8 8 16 19 21 22 21 19 13 11 9 9
SM 0-250 km 2.2 2.0 2.6 3.6 4.0 4.4 4.9 4.7 3.9 3.1 2.5 2.2
SM 500 km 2.4 2.4 3.0 4.3 4.8 5.2 5.6 5.4 4.5 3.5 2.9 2.4

750 km 2.8 2.6 3.4 5.2 6.5 6.7 6.7 6.5 5.3 4.1 3.2 2.8
1000 km 3.2 3.0 4.0 6.4 7.9 8.3 7.9 7.7 6.2 4.9 3.8 3.2

DX-SPALTEN
SM6CTQ, Kjell Nerlich, Parkvagen 9, 546 00 KARLSBORG

Den Norska DXpeditionen till Peter I Island 
blev en stor succe! 3Y1EE Einar och 3Y2GV 
Kare visade en forstklassig operationsteknik. 
Totalt blev det 20.000 QSO pa 10 dagar. Un
der hela operationen var det bra vader, vilket 
givetvis bidrog till ett mycketfint resultat. He
la varlden berommer operationen. En forst- 
klassig planering med god kunskap om opp- 
ningar till olika lander och val planerade frek- 
vensval — Ett stort Grattis till vara Norska 
vanner.

Donationer fran svenska DX:are kan san
das till Osten SM5DQC pa postgiro50633-7.

Nar man just kommit in i det vanliga famil- 
jelivet, brakardet loss igen. Nuardet stor ak
tivitet fran Revilla Gigedo med callet XF4DX. 
En fin operation utfordes av foljande operatd- 
rer: XE1HC, XE1FUX, XE1IKP, XE1JAK, 
K9AJ, K9VV, K4UEE, WA8MAZ och 
W0RLX.

Just fore manusstopp erhaller jag telegram 
fran National Institute of Amateur Radio i In- 
dien. — Det blir en operation fran Andaman 
& Nicobar. Under ledarskap av Miss Bharathi 
VU2RBI startar operationen den 20 februari 
och skall paga till 31 mars. Anropssignaler blir 
VU4APR och VU4NRO.

Kan man saga mer an lycka till...

DX-Nyheter
A22...Botswana. VE3FXT och ZS4PB 

blir under mars aktiva fran A2 pa 40, 80 och 
160M CW. Formodligen ar det forsta gangen 
som det blir aktivitet pa 160M.

CE0 Easter Island. Carmen, en YL-opera- 
tor har varit QRV pa RTTY med callet 3G0C. 
Under januari hordes hon pa 14081 och 21090 
KHz.

FO0SSJ French Polynesia. K8JRK och 
co blir QRV perioden 26 mars — 6 april. Alla 
band CW/SSB.

FR/G/FH4EC Glorioso Island. Gerard ar 
inte sa bra pa engelska men det gar att ge- 
nomfora QSO runt 14117 KHz SSB 15—16z.

FR5AI/TTromelin. Planerad aktivitet blir 
30 dagar med borjan den 3 mars. Riggen ar pa 
120Wtill dipoler for 15 och 20M. Foljande for- 
hands info har givits: 12z endast CW och 
1530 — 22z CW ellerSSB.

J6LTA St. Lucia. Bill K4LTA blir nu ater 
QRV. Efter J6 blir det operation fran J7 Domi
nica.

JD1BDK Ogasawara Island. Hors spo- 
radiskt pa 40M CW runt 20z.

JD/KA2 Minami Torishima. KA2CC 
Charlie blir i slutet av februari QRV SSB pa 20 
och 40M.

KN4BPL/KH3 Johnston Island. Harof- 
ta horts pa SSB 7084 KHz 08 —09z.

KP5 Desecheo Island. NP4TP lar nu ha 
alia nodvandiga tillstand for en operation 
5—9 mars 1987.

KX6OI Marshall Island. Hors ofta i 
ZL2AAG natet pa 7084 KHz 08-09z.

TZ6ZZ Mali. Operator ar W4LZZ och QSL 
skall sandas via W4FRU.

VK9LM Lord Howe Island. Rudi DJ5CQ 
ar nu ater aktiv. Det blir aktivitet pa 40 och 
80M SSB/CW. Extra donationer kan som 
vanligt sandas direkt till Rudi via POB 5, Lord 
Howe Island 2899, Australien.

VK9Y. Cocos-Keeling. Jim VK9YS och 
Bob VK9YW startade sin operation den 12 
februari. Nar du laser detta ar de formodligen 
aktiva fran VK9X Christmas Isl.

VP2MDB Montserrat Island. Operator
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Rattelse
I december 1986 var 5T5SL QRV pS CW. I 

olika DX-bulletiner uppgavs callet vara 
5T5HL. I spalten har i QTC uppgavs i QSL- 
information 5T5HL QSL via DL8DF. Att det 
skulle finnas tv§ stationer 5T5HL och 5T5SL 
med samma manager ar nog uteslutet. Rak- 
na med att ratt call ar 5T5SL. QSL kortet 
ovan bekraftar det.

QSL Route
SV0CJ/SV5 Box 349, RHODES, DODE

CANESE.
GACW Grupo Argentina CW, Carlos Diehl 

2025, 1854 Longchampes, Buenos Aires, Ar
gentina.

KN4BPL/KH3 William Rumley III, USCG 
Loran Station, APO San Francisco, Califor
nia 96305-5000, USA.

5A0 A Via SP6BZ Wieslaw Ziolkowski, Box 
253, 50-950 Wroclaw 2, Poland.

TI2KD Carlos W Diez Menk, Box 891, San 
Pedro 2050, Costa Rica.

YASME Foundation, PO Box 2025, Castro 
Valley, California 94546, USA.

8Q7AV Noel Lokuge, 15/2 Balahenmulla 
Lane, Colombo 6, Sri Lanka.

9Q5TM B.P. 1308 Lubumbashi, Zaire, FR5. 
8P9AY Via K1C0W David W Penttila, Oak

land Shores, Spenser, MA 01562 USA.
S79LJ Via G4LJF Ian Shepherd, Hutts 

Farm, Blagrove Lane, Wokingham, RG11 
1NY, England.

4M0ARV P.O. Box 3636, Caracas 1010-A, 
Venezuela.

FR5EM Alain Brugnon, 5 Sentier Cerises, 
F-97441 Sainte - Suzanne Reunion via Frank- 
rike.

VU4APR eller VU4NRO Andhra Pradesh 
Amateur Radio Society, 5-B, P.S. Nagar Hy
derabad, 500457 Indien.

SM4BOI Olof Sundin, Edsvalla.

Norge och kanske fler har gjort sa. Att marka 
ar att det hittills stdrsta bidraget kommit f rSn 
SM0AGD som dessutom bistStt med att ISna 
ut sin transceiver till expeditionen. Detta 
trots att Erik inte kunnat kora expeditionen 
ficin sitt hemmacall p g a utlandsvistelse i 
tjansten. En insats i verklig "true ham spirit". 
Tack alia som sant in bidrag och skulle nSgon 
av er vilja ha kvitto eller komplett redovisning 
kan detta f§s mot frankerat svarskuvert till 
SM5DQC, Box 110, 599 00 Odeshog.

REPUBLIQUE ISlAMIQUE DE

SVt AkJRil ANIE Africa West 
LAND OF MOSCHEES - SAHEL ZONE

5T5SL
AMATEUR RADIO STATION 

OP DF 1 VD ex 9 X 5 SI.
Lothar STEUER 

NOUAKCHOTT 
Loc IK 87 pc

QSL Mottagna vid SM5-byran
A22TJ EA8BLP OY2J YB5NOF
AP2FI EA8IR OY5NS YB0BST
AP2KD EA8NI OY7ML YB0ZEE
AP2MT EA8TE OY6FRA YC0BNL
AP2NB EA8YX OY8I YC0EDG
AP2PA EA9IE OY9J YK1AO
AP2UR EA9OY OY9K YN3CC
AP2ARS EC8ANA PZ1AR YV4ABT
BV2A HB0CSZ PZ1BS YV5CE
BV2B HC1BP PZ1BU ZD8KM
BY5RA HC1IH PZ1DT ZY2AA
CE2DMV HC1JQ PZ2AA ZY2AC
CE2ENJ HG8UOT R6BL ZY5TT
CE2JCJ HK5BEG RV0YF 3D2ER
CE3HPE HL0U RW4F 3D6BU
CE3JED HL0AQJ SW2UF 4D9RG
CE6COR HL0EAG SZ2COT 4U1ITU
CE7HBY J28DN T77J 4U0ITU
CM8CB J28EH TA2G 5N8KBM
CN2AQ J28EI TR8LC 5N0UDE
CP5AI J42TIF TV6KAR 5Z4WD
CT2CQ JT1BQ UA0YT 7X2 A K
CT3BM JT1KAI VI3DP 7X2AX
CX9DH KV4AD VK75A 7X2CI
DU1TV NP4Y VO2CZ 7X2FK
DU1GEN 0A4FW V02WL 7X2KS
DU9RG OA4LG VP9HK 7X2ARA
DV1TV OA4PQ VQ9CI 7X2KEM
EA6KZ OA4AXK VQ9EE 7X2VMK
EA8ABR 0A8AAQ VU2TS 7X2AN
EA8ACH OH0BT VU2KYX 8J5SUN
EA8AOF OH0MA WP4K 8J9ITU
EA8AON OH0NJ YB3AP 9M2BH
EA8AT OH0PA YB0JH 9M2FZ
EA8AVT 0X3BD YB0PR 9M2MM
EA8BBX 0X3JW YB2BOT 9V1WG
EA8BCJ OX3PT YB2IDX
EA8BEX OX3UD YB3CDL
EA8BIE OY1CT YB3CEV

QSL-info av SM5CAK/SM5DQC 
nw = now he = home call
cul = call used later SK = Silent Key
A4XZF nw G0ASE TA2C via WI4K
C21NI via FK0AT TE4T via TI4SU
(1986-12 / 1987-01) TE6T via TI4SU
C30DAW via G4UPS TE7T via TI4SU
C30LAY via EA5AOC TG9R via TG9RZ
C30LDG via G0EAC TI4BGA nw TI4SU
C31LDL via C31LK TI9W via TI2KD
C56/6W1NX via JA1LFR TL8RC via DJ8RB
CT3DL via N2AU TR8AHO via DJ2VZ
CT4AT via W1JZ TU4BU via N4GNR
CX8BBH via N7RO TU4BY via N4GNR
D68QL via YASME TV6MMZ via F6ITD
KB6MVY/DW2 via N2AU TZ6BG via F6FNU
EA9AM via OH2BH U3NO via UZ3AWP
(CQ CW TEST 1986) U3KB via UZ3AXV
EA9FH via EA3FLC UA90CI nw UA9OA
EC6NT via DL5EAL UJ8JCT nw UJ8JX
EC9JB via EA9IB UK9MIZ nwUZ9MWD
EH9IA via EA7GW UL7GAA nw RL7GA
EI2VZC via G0AGP UV0IA nw RA3AR
EI0RTS via EI2CL V31AB via JA1 ELY
EL2CA via K6MHQ V42A via WA2HZR
EW3A via UZ3AZB (CQ CW TEST 1986)
FG/TK5BL/FS via F6AJA VK0DA via VK9NS
FG4DI nw FD1LCY VK0GC via VK9NS
FG0CGV via K3RV VP2MU via K8WS
GB4DX via G4RW VP2M/KD7SO via KA6V
GD4BNU via VE3IUI WW6F/VP5 via N6BLN
HC8A via KQ1F VP5X via K6ANP
(CQ CW TEST 86) VP8FT via WB4US0
HC8AA via HC2AA VR6ID via KB6ISL
HH2RL via KC3VW VS6UD via G3IFB
(1978-1980) YB0ZEA via YC0SY
HL9AB via N4GNR YW6W via YV6CAX
HL9OS via N4GNR Z21GT via G4MLV
HL9YG via N4GNR ZB2X via OH2KI
HS1DC via HS0A ZB40ANV via ZB2BU
HV2V0 via I0AOF ZD8RP via G3IFB
(RTTY) ZK1TB via W7TB
I8CZW/4S7 via IK8DOI ZL0ADO he FK8AS
IS0AEQ/IM0 via IS0WON ZS3G/3 via ZS6BCR
IS0XDB/IM0 via IS0WON ZS3Z via ZS6BCR
J6DX via W8UMD 3G1B via CE1BEQ
N9AG/J6 via W8UMD (CQCWTEST 1986)
J78A via N6CW 3G1X via CE1ANF
KA2IJ via W6CNA 3G3C via CE3DNP
KC4USB via KF4UU 3G0C via CE3CEW
KC6AR via K6MHQ 3Y1EE via LA6VM
KG4NN via KG4N 3Y2GV via LA6VM
KN4BPL/KH3 via WB4MJH 4L1MO via UZ10WW
KH3/KL7LF via KL7VZ 4M7B via YV7QP
N5CT/KH6 via K7EHI 5A0A via SP6BZ
KH8AC via KA1NYE SM6JZ/5B4 via SM6DIN
KP2N via K8OHC 5B4UC via SM6DIN
(CQ CW TEST 1986) 5B4DN via G4ZYP
L2D via LU5EIC 5N0WRE via K4JZQ
LJ2C via LA5KV 5W1FZ via ZL1CAD
LU5EVB/Z via GACW HZ1TA/M/60 via I8YCP
K5KG/LU via K5TU 6Y5J via K6RR
P40N via N4PN (1986 CQCWTEST)
(CQ CW TEST 1986) 7J1AAO via N7EKX
P40R via K4UEE 7J1ADJ via KA2PF
P40GD via N2MM 8P6AY via K1COW
S79KG via YASME 9M8EN via KA6V
S79LJ via G4LJF 9Q5TV via KC4NC
TA1ZB nw TA4A (CQCWTEST 1986)

Miss Bharathi VU2RBI
QRV frSn Andaman.

Nar du laser detta ar denna DXpedition i 
luften med callen VU4APR och VU4NRO. 
Operationen kommer att pSgci till den 31 
mars. Alla QSL skall sandas via VU2APR. 
Andra Pradesh Amateur Radio Society, 
5-B, P.S. Nagar Hyderarab - 500 457 Indi
en.

Andaman & Nicobar ar bland de 10 mest 
onskade landerna p3 DXCC-listan, s3 rakna 
med intresse fr^n hela Varlden. Noterbart ar 
ocksS att Andaman ligger i Zone 26 for WAZ.

Top Band.
Har just erhSIlit telegram fr^n S. Suri 

VU2MY. Det blir en stor operation frSn Anda
man & Nicobar med start den 20 februari. 
Formodligen blir det aktivitet pS 160M. 
J73JM/KP2 har nu fStt upp antenn och lyss- 
nar efter SM runt 1831 KHz. G3SZA saknar 
en Zone for WAZ och det vore roligt att f§ veta 
hur laget ar i SM. Kjell 8Q7CH lyssnar efter 
SM runt 0045z och m§nga har sakert redan 
haft QSO. 5H3ZO har nu licens for 160M och 
i borjan av januari skulle aven antenn for ban- 
det vara pl plats.

Darmed over till m^nadens aktivitet: KP2J 
00—01z 1832, VO1CV 2355z 1831, VE1ASJ 
22z 1836, VE3EK 06z 1833, VE1BNN 2340z 
1837, VE3INQ0445z 1832. I borjan av januari 
hordes foljande USA-stationer: WA2GZB, 
NA2M, W2BHM, AA1K, KD2RD, K4YF, 
W3RCQ, K8MFO, W3BGN, W9ZR, 
W8AN0, NF2L, K1TO, K2RIH, N2MM och 
W2FJ. Asien: 9M2AX 18z 1831. M3nga har 
hort av sig och meddelar problem med QSL 
frein 9M2X. Jan SM5DGA berattar att han 
nyligen erhdllit QSL via byrSn. UD6DCA 
2130z 1831, UD6DKW2240z 1833, UG6GAK 
2305z 1838 och RF6QAI 22z 1830. Fr2n Euro
pa ar det nu stor aktivitet frSn ON och HA- 
stationer. Utover det vanliga kan namnas 
TK5VN Corsica 1833 05 -06z.

Peter I Island
Nar detta skrives 87-02-11 har insamlingen 

for ekonomisk hjalp till LA DX Groups expedi
tion till Peter I Island givitkr 2.850:— Foljande 
har sant in bidrag i varierande storlekar: 
SM0AGD, SM7IDF, SM6CVX, SM7ANB, 
SM3BIZ, SM5BLH, SM5CAK, SM6CST, 
SM4B0I, SM6KMD, SM5CZY, SM7CMY, 
SM6AVM, SM7QY, SM7FIG, SM5BHW, 
SM7ASN, SM4CTT, SM5FC, SM4BDX, 
SM5DQC, SM6MCW, SM7CRW, SM6CTQ, 
SM5LI, SM5CZQ, SM7BYP, SM0BFJ, 
SM6LPF, SM5APS, SM6A0U och 
SM0BZH. Insamlingen ar annu inte avslutad 
och kanske det finns en mojlighet att i nasta 
DX-spalt redovisa ett resultat over 3.000: — 
Vi vet att SM5BBC sant sitt bidrag direkt till
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DIE DIPLOMA INTRESSEN 
GRUPPE - DIG

DIG har jag presenterat mera utforligt tidi- 
gare, vilket nu kan lasas i SSA Diplomparm 
Srsserie 1986.

Har foljer en presentation av de diplom 
som jag annu inte haft med. DIG trofeer kom- 
mer i senare nummer.

Forst kommer en bild p3 det certifikat man 
erhciller som bevis for att man kvalificerat sig 
for medlemskap och blivit antagen som med- 
lem i DIG.

Sit 53tplom Onitrtfltn ^ruppt 
Ocfiarigt Outdi Oicfc BrfiinOc ihrcm ^Inplicb

Ocn 3irfiK con minOeftcno 
£5 ^mattucfiint-Siplonitn. 

lEo bcwiw Oamit tine bcjbnOtrc 
im -Strcbcn um tiic 

tier ^matcurfuntbanOcr.

WORKED GERMAN LARGE 
CITIES - WGLC

WGLC utges till lie radioamatorer och 
SWL for verifierade kontakter med storre 
vasttyska stader (mer an 100.000 innevSnare) 
from 1962-01-01.

Diplomet utges i foljande klasser:
Class 3 20 stader (DX 10 st)
Class 2 40 stader (DX 20 st)
Class 1 60 stader (DX 30 st)

Varje stad raknas bara en going. Alla kort- 
vSgsband ar tillStna. Diplomet utges for alia 
trafiksatt (mixed) eller enbart 2xCW (CW- 
award).

Avgiften ar 7 DM eller 10 IRC. Ansokan i 
form av GCR-lista skall sandas till Award Ma
nager, Bernd Muller, DK7ZT, Weitershauser 
Strasse 11, D-3550 Marburg, Vasttysk- 
land.

WORKED GERMAN LARGE
CITIES ON VHF - WGLC-VHF

WGLC-VHF utges till lie radioamatorer 
och SWL i tre klasser:
Class 3 20 stadspoang

Class 2 30 stadspoang
Class 1 40 stadspoang

Motsvarande regler som for WGLC galler 
men endast kontakter pa VHF.

Kontakt p3 144 MHz ger 1 poang och kon- 
takt pci 430 MHz ger 3 poang.

Avgiften ar 7 DM eller 10 IRC. Ansokan i 
form av GCR skall sandas till samma diplom- 
manager som for WGLC.

VASTTYSKA stader FOR
WGLC OCH WGLC-VHF

Aachen, Augsburg, Bergisch-Gladbach, 
Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, 
Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, 
Darmstadt, Dortmund, Dusseldorf, Duis
burg, Erlangen, Essen, Frankfurt/Main, Frei
burg, Furth, Gelsenkirchen, Gottingen, Ha
gen, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidel
berg, Heilbronn, Herne, Hildesheim, 
Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Kob
lenz, Koln, Krefeld, Leverkusen, Ludwigsha
fen, Lubeck, Mainz, Mannheim, Moncheng- 
ladbach, Mulheim/Ruhr, Munchen, Muns
ter, Neuss, Nurnberg, Oberhausen, 
Offenbach, Oldenburg, Osnabruck, Pader
born, Pforzheim, Recklinghausen, Regens
burg, Remscheid, Rheydt, Saarbrucken, 
Salzgitter, Siegen, Solingen, Sturttgart, Tri
er, Ulm, Wanne-Eickel, Wiesbaden, Wil
helmshaven, Witten, Wolfsburg, Wurzburg, 
Wuppertal.

DIG DIPLOM 77
DIG Diplom 77 utges till lie radioamatorer 

och SWL for verifierade kontakter med minst 
77 olika DIG-medlemmar i minst 7 olika lan
der. Endast 7 x 7 st (49) fSr vara frSn den anso- 
kandes egna land.

Diplomet utges for enbart 2xCW (CW- 
award) Mixed (trafiksatt och band) eller en
bart VHF/UHF (VHF-award).

Avgiften ar7 DM eller 10 IRC. Sand GCR till 
Award Manager, Heinz Louis, DK4KW, Ober- 
forstbacher Strasse 419, D-5100 Aachen, 
Vasttyskland.

EUROPEAN PREFIXES AWARD 
- EU-PX-A

EU-PX-A utges av DIG till lie radioamato- 
rer och SWL for verifierade kontakter med 
100 stationer med olika europeiska prefix.

Alla forekommande prefix i ARRLs DXCC- 
lista och WAE landlista samt europeiska spe
cialprefix under samma regler som for CQ 
Magazines diplom WPX raknas. T.e.x. DL1, 
DL2, DL3, o.s.v. DJ1, DJ2, DJ3 o.s.v. SM1, 
SM2, SM3 o.s.v.

Diplomet utges for alia band och trafiksatt, 
CW {CW-diplom) och VHF/UHF (VHF- 
diplom).

Stickers utges for varje ytterligare 50-talet 
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»ONE MILLION AWARD«

prefix.
Avgiften ar 7 DM eller 10 IRC for diplomet 

och SAE plus 1 IRC for separat stickeranso- 
kan. Ansokan i form av GCR-lista skall sandas 
till: Diplom manager, Alfons Niehoff, DJ8VC, 
Ernst-Hase-Weg6, D-4407 Emsdetten, Vast- 
tvskland.

ONE MILLION AWARD - 1.000.000
One Million Award utges av DIG till lie ra- 

dioamatorer och SWL for verifierade kontak
ter med stationer i vasttyska stader med olika 
postnummer. Varje enskilt postnummer rak
nas endast en g£ng.

Genom att addera dom olika postnumren 
med varandra skall en slutsumma pa minst en 
million erhSllas.

Postnummer med med mindre an fyra siff- 
ror fir fyllas pS med nollor s£ att de blir fyrsiff- 
riga. T.ex. 41 blir 4100.

I ansokan skall postnumren listas i num- 
merordning. T.ex.
Call Date Mode 
DL7ZG 68-12-11 CW 
DL8XW 69-11-11 SSB 
DJ8OT 70-11-27 SSB 
DJ8UU 81-05-10 CW

Band QTH Postnr
40 Hamburg 1000 
80 Nordhorn 4460
40 Velbert 5620
20 Hanau 6450

o.s.v. Totalt minst 1.000.000
Diplomet utges for kontakter pS alia kort- 

vSgsband och alia trafiksatt (mixed), CW 
(CW-diplom) och VHF/UHF (VHF-diplom).

Inga stickers utges.
Avgiften ar 7 DM eller 10 IRC. Ansokan i 

form av GCR-lista skall sandas till: Diplom 
manager, Dieter Petring, DL1YCA, Bru- 
derstrasse 52, D-4972 Lohne 2, Vast
tyskland.

Rattelse: Stationen pS fjarde plats under 
rubriken 7S-AWARD i forra diplomspalten 
skulle vara SM5CCH, Wolf Kuhn.

DIPLOMSPALTEN
SM6DEC, Bengt Hogkvist, Blabarsstigen 11 B, 546 00 Karlsborg. Tel. 0505-10300

© © © (S
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STADGAR
FOR fOreningen sveriges sandareamatOrer

§ 1. foreningens AndamAl
Foreningen, vars namn ar Sveriges Sandareamatdrer, forkortat SSA, ar 

en politiskt och religidst obunden sammanslutning av personer som syss- 
lar med radioexperiment pa av statliga myndigheter upplStna frekvensom- 
rSden och har till andamSI:

att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och beframja en 
sSdan utveckling av verksamheten att den bestSr och vidgas;

att bland medlemmarna verka for okade tekniska kunskaper och god 
radiotrafikkultur for att darigenom Sstadkomma en kSr av kunniga sanda
reamatdrer;

att utgora en allmannyttig grupp for samhallet med kunskap och fardig- 
het i radiosamband och med egna resurser av radioapparatur och repeatrar 
inom ramen for gallande lagar och bestammelser bitrada och medverka vid 
uppratthSllandet av radiosamband vid eventuella katastrofer eller i situatio- 
ner dS samhallet kan vara betjant av vSr medverkan forutom med radio
samband vid tavlingar och liknande arrangemang;

att genom medlemmarnas radioverksamhet och genom samarbete in
om IARU, International Amateur Radio Union, med andra landers forenin- 
gar, starka vSrt lands anseende;

att insamla och publicera ron och iakttagelserfrSn all denna verksamhet 
och darigenom bidra till sSval den tekniska utvecklingen som spridningen 
och tillampningen av gjorda erfarenheter;

att aktivt intressera ungdomar och handikappade for var hobby samt pa 
olika satt stodja och hjalpa dem till en stimulerande och givande fritidssys- 
selsattning;

att insamla, fondera och fordela medel for valgorande andamSI, huvud- 
sakligen till handikappade sandareamatdrer samt till handikappade perso
ner intresserade av amatorradio med inriktning att underlatta for dem att 
bli sandareamatdrer och att kunna bedriva amatorradioverksamhet; 

att bland medlemmarna verka for ett gott kamratskap.

§2. MEDLEMMAR
Foreningen medlemmarar: 
hedersmedlemmar, aktiva medlemmar och passiva medlemmar.

§ 3. MEDLEMSKAP
Till hedersmedlem kan styrelsen kalla person som pa utmarkt satttjanat 

foreningen och dess syften.
Aktivt medlemskap kan beviljas nordisk medborgare som innehar gal

lande tillstSndsbevis for amatorradio. Styrelsen kan dessutom bevilja aktivt 
medlemskap at annan nordisk medborgare.

Styrelsen kan aven bevilja aktivt medlemskap St juridisk person som er- 
hSHit tillstandsbevis for amatorradio. SSdant medlemskap galler enbart be- 
stamd anropssignal (suffix).

Passivt medlemskap kan efter styrelsens provning beviljas utomnordisk 
medborgare.

§ 4. ROSTRATT
Hedersmedlem och aktiv medlem har vid foreningens allmanna sam

mantraden och vid postrostning en rost. Rost kan overlStas genom skriftlig 
fullmakt till annan rostberattigad medlem, dock ej vid postrostning.

Fullmakter skall insandas till SSA kansli for kontroll fore Srsmote och 
eventuellt extra sammantrade. Forsandelse med fullmakt skall vara post- 
stamplad eller avlamnad pS SSA kansli senast 10 dagar fore motesdagen. 
Starka skal av "force majeure-karaktar" skall foreligga for eventuellt un- 
dantag frSn denna regel, t ex akut sjukdom, olycksfall eller liknande forfall 
som pS begaran skall kunna styrkas av lakare eller motsvarande.

Styrelseledamot far varken nyttja egen eller fullmaktsrost for rostning 
och beslut i frSgan om ansvarsfrihet for styrelsen for det gSngna ar- 
betsSret.

§5. AVGIFTER
Aktiva och passiva medlemmar erlagger Srsavgift fore den 1 januari ak- 

tuellt Sr. Avgiftens storlek for pSfoljande kalenderSr och respektive kategori 
faststalls av Srsmotet. Beviljat medlemskap trader i kraft nar faststalld av- 
gift erlagts for lopande Sr.

Styrelsen ager efter det ansokan harom gjorts nedsatta Srsavgiften i det 
fall att tvS eller flera personer i samma familj ar medlemmar i foreningen, 
under forutsattning att vederborande ar mantalsskrivna under samma ad- 
ress och att endast ett exemplar av QTC bevover utsandas. Minst en med
lem i familjen erlagger alltid full avgift. For dvriga familjemedlemmar galler 
full avgift reducerad med QTC-kostnaden som faststalles av styrelsen.

§ 6. UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som icke betalar Srsavgiften inom foreskriven tid avfdrs ur med- 

lemsregistret. Medlem som bryter mot foreningens stadgar, eller pS annat 
satt uppenbarligen skadar foreningen och dess syften, kan av styrelsen 
med enhalligt beslut uteslutas urforeningen. Dessforinnan skall styrelsen 
dock bereda vederborande tillfalle att avge forklaring. Utsluten medlem 
har besvarsratt infor nastkommande Srsmote.

§ 7. ORGAN
Foreningens organ ar QTC och foreningens ordforande dess ansvarige 

utgivare. QTC skall vara ett medlemsblad for fortlopande kontakt med med
lemmarna och berdra de omrSden som kan vara av intresse med hansyn till 
foreningens andamSI och verksamhet.

§8. ORGANISATION
Foreningens medlemmar samlade till allmant sammantrade, vartill samt- 

liga medlemmar kallats, utgor foreningens hogsta myndighet.
Allmanna sammantraden ar: Srsmotet och extra sammantraden.
Foreningens angelagenheter forvaltas av en infor Srsmotet ansvarig 

styrelse.
Ett verkstallande utskott (VU) behandlar fortlopande arenden.
Landet indelas i distrikt. Verksamheten inom varje distrikt samordnas av 

en distriktsledare (DL) och en vice distriktsledare (vDL).

§ 9. ARSMOTE
a) Tidpunkt for och kallelse till arsmotet:
Arsmotet avhSlls under april mSnad. Skriftlig kallelse till arsmotet skall 

tillstalias medlemmarna under senast kanda adresser och utsandas senast 
fjorton dagar fore motesdagen. Till kallelsen skall bifogasforedragningslis- 
ta och avskrift av inkomna motioner.

b) Motioner:
Medlem som onskar fa nSgon frSga behandlad vid foreningens Srsmote 

skall gora skriftlig anmalan harom. SSdan anmalan skall vara poststamplad 
eller avlamnad pa SSA kansli senast den 31 december och vara adresse- 
rad till styrelsen for att behandlas vid darpS foljande Srsmote.

Anmalaren skall underteckna anmalan med egenhandig namnteckning 
och ange sin anropssignal/sitt medlemsnummer. Om flera medlemmar 
star bakom en anmalan galler samma for dessa.

c) Arsmotesordning:
Arsmotet skall:
ta stallning till styrelsens redovisning for det gSngna arbetsSret; 
faststalla val av styrelseledamoter samt revisorer med suppieant;
forratta val av ledamoter till styrelsevalberedningen for forberedande av 

nasta Srsmotes val av styrelseledamoter samt revisorer med suppieant. 
Styrelsevalberedningen skall bestS av minst tre ledamoter och tvS supple- 
anter, vilka skall vara medlemmar i SSA, vara svenska medborgare och bo- 
satta i landet. En av ledamotema utses att vara sammankallande. Styrelse- 
valberedningens uppgifter framgSr i § 16;

ta stallning till vackta motioner och framlagda styrelseforslag. Styrelsen 
skall till Srsmotet avge yttrande till inkomna motioner;

besluta i stadgefragor.
Ingen fSr samtidigt inneha mer an en av foljande befattningar: styrelsele

damot, revisor, ledamot i styrelse- eller DL-valberedning eller suppieant el
ler vice for nSgon av dessa.

Vid Srsmote skall foras protokoll upptagande alia Srsmotets beslut. Pro- 
tokoll skall foreligga i justerat skick senast en mSnad efter motets hSIlande 
och darefter snarast mojligt publiceras i QTC.

Vid Srsmotet fSr endast arenden avgoras som varit angivna i kallelsen el
ler som stSr i omedelbart samband med sSdana arenden.

d) Foredragningslistan till arsmotet:
Vid Srsmotet skall foljande frSgor behandlas:
1. Motet oppnas.
2. Val av ordforande for motet.
3. Val av sekreterare for motet.
4. Val av tvS personer att jamte ordforanden justera motesprotokollet. 

Justeringsmannen skall tillika tjanstgora som rostraknare under motet.
5. Tillkannagivande av vid motet uppgjort rostlangd.
6. FrSgan om motet ar stadgeenligt utlyst.
7. FrSgan om dagordningens godkannande.
8. Framlaggande av styrelse- och kassaberattelse. I styrelseberattelsen 

129QTC 1987 3



skall aven lamnas en redogdrelse for resultatet av forra arets motioner.
9. Framlaggande av revisionsberattelse.
10. Fragan om styrelsens ansvarsfrihet for det gangna arbetsdret.
11. Faststalla det tillkannagivna valresultatet for styrelseledamoter samt 

revisorer med suppieant.
12. Vai av ledamoter till styrelsevalberedningen for nasta drsmotes val av 

styrelseledamoter samt revisorer med suppieant.
13. Val av tva postrostraknare jamte en suppieant for postrostningar fram 

till nasta arsmote.
14. Behandling av inkomna motioner. Styrelsen skall avge yttrande till in- 

komna motioner. Motionerna numreras 14:1, 14:2 o.s.v.
15. Behandling av styrelseforslag. Forslagen numreras 15:1, 15:2 o.s.v.
16. Behandling och faststallande av budget for innevarande dr och 

presentation av en preliminar budget for nastfoljande ar.
17. Faststallande av medlemsavgifter for aret efter det under vilket drs- 

motet halls.
18. Beslut om plats for nasta drsmote.
19. Synpunkter pa verksamheten for innevarande ar.
20. Motes avslutas.
Vid fragan om styrelsens ansvarsfrihet for det gangna aret fdr ingen av 

de berorda styrelseledamoterna delta i rostning och beslut harfor, varken 
med egen rost eller med fullmaktsroster, och det aligger motesordforanden 
att tillse att erforderlig kontroll sker vid motet i detta avseende.

§ 10. EXTRA SAMMANTRADE
Extra sammantrade med foreningen skall aga rum da styrelsen sa beslu- 

tar, eller da det for uppgivet andamdl pafordras av revisorerna, eller dd 
minst 150 rostberattigade medlemmar skriftligen till styrelsen eller reviso
rerna darom gor framstallning med angivande av de arenden som pSkallar 
utlysande av extra sammantrade.

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

Sammantradet skall avhallas inom tva manader efter gjord framstall
ning. Vid extra sammantrade skall punkterna 1 t.o.m. 7 i § 9d obligatoriskt 
forekomma.

Vid extra sammantrade far endast arenden avgoras som varit angivna i 
kallelsen eller som star i omedelbart samband med sadana arenden.

§ 11. BESLUT
I de fall inte annorlunda framgdr av dessa stadgar skall vid foreningens 

allmanna sammantraden, styrelsesammantraden, VU-sammantraden och 
vid postrostning fattas beslut med enkel majoritet.

Omrostningen skall ske oppet om inte annat begars eller stadgas.
Vid lika rostetal vid oppen omrostning har motesordforanden utslags- 

rost samt vid sluten omrostning avgor lotten.

§ 12. STYRELSEN
Styrelsen skall:
aktivt verka for att andamdlen i § 1 i mojligaste man uppfylls; 
forvalta foreningens tillgdngar och redovisa dessa infor arsmotet; 
utge tidskriften QTC;
ansvara for foreningskansliets skotsel och vara arbetsgivare for anstallda 

personer;
ansvara for distribution av QSL-kort;
besluta i fragor rorande intrade i och uteslutande av medlem ur fore- 

ningen;
fora foreningens talan infor myndigheter;
lata arrangera foreningens tavlingar;
uppehalla erforderlig kontakt med motsvarande organisationer i andra 

lander;
i dvrigt pa eget initiativ handla i foreningens anda och i enlighet med 

dessa stadgar.
Styrelsen bestar av:
ordforande
vice ordforande
Sektionsledare (SL):
sekreterare
kassaforvaltare
utrikessekreterare
tekniksekreterare
trafiksekreterare
ungdoms- och utbildningssekreterare
Distriktsledare (DL):
DL0, DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, och DL7.
Ordforanden, vice ordforanden, sektionsledare (SL) och distriktsledare 

(DL inom respektive distrikt) utses genom postrostningsval.
Vice sektionsledare (vSL) och vice distriktsledare (vDL) utses av respek

tive SL och DL. Dock skall utsedda vSL och vDL godkannas av styrelsen 
pd nastfoljande styrelsesammantrade.

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

Styrelseledamoter och vice styrelseledamoter skall vara medlemmar i 
SSA samt vara svenska medborgare och bosatta i landet. Dd vice sektions
ledare (vSL) eller vice distriktsledare (vDL) deltar i styrelsesammantraden 
i stallet for SL eller DL, overgdr automatiskt respektive SL:s eller DL:s an- 
svar, rostratt m.m. till dessa.

Om ordforanden, SL eller DL avgdr under mandatperioden eftertrads 
denne aret eller mandatperioden ut av sin vice. Se § 16:1 .d och § 17.

Styrelsen sammantrader pd kallelse av ordforanden eller vid forfall for 
denne av vice ordforanden, eller dd minst fyra styrelseledamoter gor fram
stallning harom.

For att styrelsen skall vara beslutsmassig erfordras att samtliga styrelse- 
ledamoter har kallats minst tio dagar (enligt poststampel) fore motesdagen 
ifraga och att minst sju av dessa, daribland minst tre distriktsledare (DL), 
eller respektive vice ledamoter ar narvarande. Till kallelsen skall bifogas fd- 
redragningslista.

Sektionsledare (SL) och distriktsledare (DL) arforedragande infor styrel
sen av arenden inom vars och ens ansvarsomrade.

Styrelsen skall varje dr hSIla minst fyra sammantraden, varav ett lampli- 
gen kan hallas i samband med Arsmotet.

Styrelsen kan till sin hjalp kalla eller anstalla personer for sarskilda 
uppdrag.

Vid styrelsesammantrade skall foljande fragor behandlas:
1. Motet oppnas.
2. Val av justeringsman att tillsammans med ordforanden justera md- 

tesprotokollet samt att under motet tjanstgora som rostraknare.
3. Fragan om motet ar stadgeenligt utlyst och om stadgarnas krav upp

fylls for att de narvarande skall vara beslutsfora.
4. Fragan om dagordningens godkannande.
5. Foregdende motes protokoll.
6. Kassaforvaltamas rapport om det aktuella ekonomiska laget.
7. Behandling av anmalda arenden. Arendena numreras 7:1, 7:2 o.s.v. 

For varje arende skall i protokollet anges vem som ar ansvarig for att beslu- 
ten verkstalls eller att beslutad utredning utfors samt vem/vilka som av den 
ansvarige skall meddelas om besluten.

8. Skrivelser. Skrivelserna numreras 8:1, 8:2 osv.
9. Rapporter. Rapporterna numreras 9:1, 9:2 o.s.v.
10. Dvriga fragor. Frdgornas numreras 10:1, 10:2 o.s.v.
11. Datum och plats for nasta styrelsesammantrade.
12. Beslut om medlemsinformation frdn motet.
13. Motet avslutas.
Vid samtliga styrelsesammantraden skall foras protokoll upptagande al

ia styrelsens beslut. Protokoll skall foreligga i justerat skick senast en md- 
nad efter sammantradets hdllande och bor darefter inom tvd veckor i kopia 
tillstallas samtliga styrelseledamoter.

Styrelsens verkstallande utskott (VU):
Ordforanden, sekreteraren, kassaforvaltaren samt en distriktsledare 

(DL) utgor styrelsens verkstallande utskott (VU) och skall behandla lopan- 
de arenden samt fatta beslut i foreningens anda. DL-representanten i VU 
utses av distriktsledarna eller deras ersattare.

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

Pa foredragningslistan till samtliga VU-sammantraden skall en punkt fin- 
nas med om beslut om medlemsinformation frdn motet.

§ 13. DISTRIKTSLEDARE (DL)
OCH VICE DISTRIKTSLEDARE (vDL)

Distriktsledaren (DL) och vicedistriktsledaren (vDL) skall verka for sam- 
arbetet mellan inom distriktet boende medlemmar samt for god kontakt 
mellan medlemmarna och styrelsen i enlighet med gallande regler for DL 
och vDL. Arbetsuppgifterna skall pci lampligt satt fordelas mellan DL och 
vDL.

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

Vice distriktsledare (vDL) utses av respektive distriktsledare (DL). Ut
sedda vDL skall dock godkannas av styrelsen pa nastfoljande styrelsesam
mantrade.

Om DL avgdr under mandatperioden eftertrads denne 3ret eller mandat
perioden ut av sin vDL. Se §§ 14—17.

DL och vDL skall, liksom dvriga styrelseledamoter och vice styrelseleda- 
moter, vara medlemmar i SSA samt vara svenska medborgare och bosatta 
i landet.

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

en period av tvS dr genom av styrelsen anordnad postrostning i samband 
med val av dvriga styrelseledamoter enligt § 16. Utlandssvensk medborga
re fdr rosta pd en DL i det distrikt denne kanner samhorighet med. Valfor- 
sandelse frdn utlandssvensk medlem mdste ha inkommit i tid for postrost- 
rakning. Distrikt med udda nummer valjer DL vid udda drtal och distrikt 
med jamna nummer valjer DL vid jamna drtal.
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§ 15. VALBEREDNING FOR DISTRIKTSLEDARE (DL)
I respektive distrikt valjs minst tre personer att ing3 i distriktets valbered- 

ning. Dessa personer skall vara mantalsskrivna i distriktet och vara med- 
lemmar i SSA. En av DL-valberedningens medlemmar utses att vara sam
mankallande.

DL-valberedningarna bor utses under v3ren 3ret fore val3ret. Snarast ef- 
ter 3rsmotet fore valciret bor den sammankallande ledamoten i DL- 
valberedningen tillskrivna Styrelsevalberedningen under adress SSA kans- 
li och meddela namn och anropssignal/medlemsnummerfdr ledamoterna 
i DL-valberedningen samt dessutom adress och eventuellt telefonnummer 
for sammankallande ledamot.

Poststamplat eller avlamnat pa SSA kansli senast den 15 September 3ret 
fore DL-val3r skall DL-valberedningarna inkomma med ett namnforslag till 
kandidat for DL. Kuvertet med kandidatforslag markes "DL-kandidat" och 
adresseras till Styrelsevalberedningen, SSA kansli.

§ 16. VALORDNING VID POSTR0STNING <
1. Syrelsevalberedningen enligt § 9 skall for publicering i november- 

numret av QTC:
a) avgeforslag till kandidater for styrelsen enligt nedan (for DL, se punkt 

1 c i denna paragraf)
Vid jamna artal: ett namn vardera for:
ordforande
kassaforvaltare
tekniksekreterare
ungdoms- och utbildningssekreterare
Vid udda artal: ett namn vardera for:
vice ordforande
sekreterare
utrikessekreterare
trafiksekreterare
b) varje Sr avge forslag till kandinater for revisorer och revisorsuppleant, 

ett namn vardera for:
forste revisor
a nd re revisor
revisiorsuppleant;
c) varje Sr sammanstalla DL-valberedningarnas i aktuella distrikt 

namnforslag till DL, se § 14 och § 15. Forekommer DL-kandidat aven som 
forslag till post enligt punkt 1 a eller 1 b i denna paragraf, skall styrelsevalbe
redningen i samrSd med DL-valberedningen i aktuellt distrikt tillse att en 
extra kandidat medtas.

d) varje Sr avge forslag till kandidater for eventuellt fyllnadsval. Om ordi- 
narie ledamot avgStt under pSgSende mandatperiod och vice ledamot 
uppratthSller posten samt om mer an ett Sr kvarstSr, (avser ordforanden, 
SL och DL enligt punkterna a och c) och om tidsforhSllandena medger 
skall aktuell valberedning foreslS kandidat for det resterande andra Sret av 
mandatperioden.

2. Varje rostberattigad medlem mS inkomma med forslag upptagande 
hogst det antal villiga kandidater som for respektive kandidatgrupp anges 
under punkt 1 i denna paragraf. Dock galler att kandidatforslag till DL en- 
dast fSr avges for det distrikt som forslagsstallaren ar mantalsskriven i. For- 
sandelse med kandidatforslag skall vara poststamplad eller avlamnad pS 
SSA kansli senast den 10 december och skall markas "Kandidatforslag”. 
Vidare skall forslagsstallaren pS baksidan av forsandelsen teckna sitt namn 
med anvandande av sin vanliga namnteckning jamte fortydligande och an- 
ge sin anropssignal alternativt medlemsnummer. Anropssignalen/-med- 
lemsnumret skall innehSlla siffran for det distrikt forslagsstallaren ar man
talsskriven i. Upptar forslag for kandinatgrupp flera namn an som enligt 
punkt 1 ovan skall utses, kasseras forslaget i vad avser den kandidat- 
gruppen.

3. Med ledning av inkomma kandidatforslag skall styrelsevalberednin
gen uppratta vallista. Harvid skall de fr3n enskilda medlemmar inkomna 
forslagen inom varje kandidatgrupp upptas under sarskild rubrik "Ovriga 
forslag" efter "Styrelsevalberedningens forslag" alternativt efter "DL- 
valberedningarnas forslag". Det 3ligger styrelsevalberedningen att kontrol- 
lera att samtliga kandidater som fors upp p3 vallistan ar villiga att 3ta sig de 
uppdrag som kandidaturen avser.

4. Styrelsevalberedningen skall, poststamplat senast den 20 decem
ber, tillstalla styrelsen, SSA kansli, den kompletta vallistan for styrelsele- 
damoter samt revisorer med suppieant och for DL i aktuella distrikt under 
rubriker enligt punkt 3 i denna paragraf.

5. Den av styrelsevalberedningen sammanstallda vallistan jamte valku- 
vert skall av styrelsen utsandas till samtliga medlemmar, antingen bilagda 
februarinumret av QTC eller som separat forsandelse poststamplad se
nast den 1 mars. Pa vallistan fors forslagen upp i kandidatgruppordning 
var for sig under rubriker enligt punkt 3 i denna paragraf. Forekommer flera 
kandidatforslag under rubriken "Ovriga forslag" avseende samma kandi
datgrupp, placeras dessa i bokstavsordning efter anropssignal och i ord- 
ningsfoljd efter medlemsnummer i namnd ordning.

Rostberattigad medlem ager ratt att som rostsedel avge vallistan, vilken 
i det slutna valkuvertet insandas till SSA kansli. Valforsandelsen skall vara 
poststamplad eller avlamnad p3 SSA kansli senast den 15 mars. Rost for 
kandidat skall markeras med ett kryss (x) i darfor avsedd ruta. S3 kallad 
"kryssruta" kan vara placerad antingen till vanster eller till hoger om res
pektive kandidatforslag. Det ar endast till3tet att rosta pa en kandidat i var
dera kandidatgrupp. Rostsedel godkanns aven om inte rost har avgivits for 
en kandidatgrupp. Foljande utgor var for sig en kandidatgrupp: ordforan- 
de, vice ordforande, sekreterare, kassaforvaltare, utrikessekreterare, tek
niksekreterare, trafiksekreterare, ungdoms- och utbildningssekreterare, 

forste revisor, andre revisor, revisoruppleant, DL0, DL1, DL2, DL3, DL4, 
DL5, DL6 och DL7.1 ovrigt skall de instruktioner som medfoljer de av sty
relsen utsanda valforsandelserna noggrant foljas.

6. De till SSA kansli insanda valkuverten skall genom styrelsens forsorg 
p3 betryggande satt omhandertas och ooppnade overlamnas till de tv3 vid 
foreg3ende 3rsmote valda postrostraknarna. Dessa skall under kontroll av 
en av revisorerna verkstalla rostsammanrakningen. Over rostsammanrak- 
ningen skall foras noggrant protokoll som skall undertecknas av s3val post- 
rostraknama som av utsedd revisor och delges 3rsmotet. Protokollet over 
rostsammanrakningen m3 delges styrelsen och berorda kandidater fore 
Srsmotet.

Valkuvert, vars identitet i avseende p3 den rostandes namn och anrops- 
signal/medlemsnummer saknas eller inte kan faststallas vid rbstsamman- 
rakningen, liksom valkuvert insant av icke rostberattigad, kasseras jamte 
inneliggande rostsedel/rostsedlar. Valkuvert f3r endast inneh3lla rostse- 
del/rostsedlarfr3n en rostberattigad medlem. For sent inkomma valkuvert 
kasseras. Rostsedel for DL-val fr3n medlem som inte ar mantalsskriven i 
det distrikt som DL-valet avser, kasseras med undantag enligt § 14. Rostse- 
del, p3 vilken tillskrivs ytterligare namn, kasseras. Ar mer an en "kryssruta" 
ifylld for en och samma kandidatgrupp, raknasinte n3gon rost for den kan- 
didatgruppen. Ar inte n3gon "kryssruta" ifylld for en viss kandidatgrupp, 
raknas inte n3gon rost for den kandidatgruppen. Vid rbstsammanraknin- 
gen protokollfors detaljerat s3lunda foretagna kassationer och delvis icke 
godkanda rostsedlar samt antalet godkanda roster for vardera kandidat
grupp och fordelningen p3 kandidater. Till respektive post ar den vald som 
f3tt det hogsta rostetalet. Vid lika rostetal avgor lotten.

§ 17. ERSATTARE VID AVGANG
Intraffar den situationen att vice ledamot eller suppieant inte finns, om 

styrelseledamot eller ledamot i styrelsevalberedningen avg3r fore mandat- 
periodens utg3ng, eller om utsedd suppieant avg3r fore mandatperiodens 
utg3ng, skall styrelsen utse en ersattare for den 3terst3ende mandatperio
den utan att eljest foreskriven valordning iakttas. Dock galler undantaget 
att sektionsledare (SL) och distriktsledare (DL) utser respektive vice sek- 
tionsledare (vSL) och vice distriktsledare (vDL). § 16:1 .d om fyllnadsval 
skall iakttas.

Intraffar den situationen att revisosuppleant inte finns, om revisor avg3r 
fore mandatperiodens utg3ng, eller om suppieant avg3r fore mandatperio
dens utg3ng, skall styrelsevalberedningen utse en ersattare for den 3terst3- 
ende mandatperioden, utan att eljest foreskriven valordning iakttas.

§ 18. RAKENSKAP OCH REVISION
For foreningen skall rakenskaps3ret sammanfalla med kalender3ret. 

Bokslutet skall vara verkstallt senast den 15 februari, d3 rakenskaperna 
jamte tillhorande handlingar, avensom av styrelsen avgiven forvaltnings- 
berattelse jamte vinst- och forlustrakning samt balansrakning for senaste 
rakenskaps3ret, skall for granskning overlamnas till de utsedda revisorer
na. Revisorerna skall granska foreningens rakenskaper och forvaltning och 
ta del av styrelsens och verkstallande utskottets protokoll, kontrollera v3r- 
den av foreningens fasta och losa egendom samt i ovrigt kontrollera att av 
styrelsen och VU fattade beslut och vidtagna 3tgarder ar i enlighet med for- 
eningens stadgar samt senast den 1 mars over granskningen, avge skrift- 
ligt utl3tande, revisionsberattelse, vari ansvarsfrihet for styrelsen bestamt 
till- eller avstyrks. Innan eventuell anmarkning i anledning av revision fram- 
stalls skall tillfalle beredas styrelsen eller ledamot darav, som anmarknin- 
gen avser, att avge yttrande i saken.

§ 19. TECKNINGSRATT
Foreningen tecknas av dess ordforande eller vid forfall for denne av vice 

ordforanden. Styrelsen kan dock besluta om begransad teckningsratt for 
annan person. Endast ordforanden kan attestera foreningens verifika- 
tioner.

§ 20. MYNDIGHETERNAS FORESKRIFTER
Foreningen skall verka for och i mojligaste m3n tillse att av myndigheter- 

na utfardade foreskrifter for amatorradioverksamheten iakttas av med- 
lemmarna.

§ 21. STADGEANDRINGAR
Beslut om andring av dessa stadgar ar inte giltigt med mindre an att en- 

halligt beslut darom fattas av 3rsmotet, eller om beslut darom fattats p3 tv3 
p3 varanda foljande allmanna sammantraden, varav ett 3rsmote, och dar- 
vid p3 b3da sammantradena bitratts av minst 3/4 av rostlangden, samt att 
det mellan de b3da sammantradena skall ha forflutit minst 90 dagar. Dess
utom skall andringsforslaget utforligt ha omnamnts i kallelsen till samman- 
tradet eller sammantradena ifr3ga.

§ 22. FORENINGENS UPPLOSNING
Beslut om upplosning av foreningen ar inte giltigt med mindre an att dar

om fattats beslut p3 tv3 p3 varanda foljande allmanna sammantraden, var
av ett 3rsmote, ochdarvid p3 b3da sammantradena bitratts av minst 4/5 av 
rostlangden, samt att det mellan de b3da sammantradena skall ha forflutit 
minst 90 dagar. Dessutom skall forslaget till upplosning av foreningen ut- 
forligt ha omnamnts i kallelsen till sammantradena ifr3ga. Vad som efter 
galdande av foreningens skulder 3terst3r av foreningens tillg3ngar vid en 
eventuell upplosning skall tillfaIla andam3l som bverensstammer med fore- 
ningens syfte och som beslutas vid det sista sammantradet.

QTC 1987 3 131



STADGAR
FOR HANS ELIAESONS MINNESFOND

§ 1
andamAl

Fonden vilken ar instiftad till minne av Hans Eliaeson och av det ar- 
bete han nedlagt for de svenska sandareamatorerna har till andamal 
att genom understod av ekonomisk art bidra till okade mojligheter for 
handikappade sandare- och lyssnareamatorer att utova sin hobby.

§2
INKOMSTER

Fondens inkomster utgores av skankta ekonomiska bidrag frSn 
medlemmar och andra intresserade.

§3
FORVALTNING

Minnesfondens kapital forvaltas av Foreningen Sveriges Sandare- 
amatbrers styrelse, varvid fran foreningens ovriga rakenskaper skild 
bokforing upplagges.

Fondens medel skall forvaras insatta pa bank och uppgSende rantor 
skall tillforas fonden.

§4
BEHANDLING AV ARENDEN 

RORANDE BIDRAG UR FONDEN
Beslut rorande bidrag ur fonden fattas av foreningen Sveriges San- 

dareamatorers styrelse. Bidrag utgarsom gSva. Framstallning rorande 
bidrag ur fonden och daravforanledda utredningar, yttranden och be
slut skall betraktas som fortroliga.

§5
BIDRAG UR FONDEN

Bidrag kan utgS till:

medlemsavgift i Foreningen
kostnader i samband med prov for amatorradiocertifikat 
avgifter till televerket for amatorradiolicens 
bidrag till anskaffande av tekniska hjalpmedel 
andra bidrag som Foreningens styrelse beslutar.

Berattigad till bidrag ur fonden ar person, som ar medlem i Forenin- 
gen Sveriges Sandareamatorer eller, i fall bidraget avser medlemsav
gift i Foreningen, fyller fordringarna for medlemskap.

§6
REVISION

Forvaltningen av minnesfonden revideras Srligen av Foreningen 
Sveriges Sandareamatorers revisorer i samma ordning som ar foreskri- 
ven for revidering av Foreningens rakenskaper och forvaltning.

§7
ANDRING AV STADGAR

Beslut rorande andring av dessa stadgar fattas av Foreningen Sveri
ges Sandareamatorers styrelse.

§8
UPPLOSNING AV FONDEN

Beslut rorande fondens upplosning fattas vid Foreningen Sveriges 
Sandareamatorers arsmote. Harvid skall fondens tillgSngar anvandas 
for andamal som overensstammer med i dessa stadgar angivna rikt- 
linjer.

Vid upplosning av Foreningen Sveriges Sandareamatorer skall be
slut samtidigt fattas rorande fondens upplosning eller overlamnande 
till annan organisation for forvaltning enligt i stadgarna avgivna rikt- 
linjer.

STADGAR
FOR MARTIN HOGLUNDS MINNESFOND

§ 1.
FONDENS SYFTE

Fonden har instiftats av Foreningen Sveriges Sandareamatorer 
(SSA) till minnet av SM5LN Martin Hoglund och det arbete han ned
lagt for SSA och de svenska sandareamatorerna. Fonden skall genom 
utdelande av stipendier framja amatorradions utveckling.

§2.
FONDENS FORVALTNING

Fondens kapital forvaltas av SSA:s styrelse, varvid frSn foreningens 
ovriga rakenskaper skild bokforing upplaggs.

§3.
FONDENS STADGAR

Fondens stadgar faststalls av SSA:s styrelse. Andring av stadgarna 
kan beslutas av SSA:s styrelse utom § 6.

§4.
FONDENS MEDEL

Fondens medel bestSr av frivilligt skankta ekonomiska bidrag. Sty- 
relsen beslutar om medlems placering sS att en sund avkastning er- 
halles.

§5.
REVISION

Forvaltning av minnesfonden revideras Srligen av Foreningen sveri

ges Sandareamatorers revisor i samma ordning som ar foreskriven for 
revidering av Foreningens rakenskaper och forvaltning.

§6. 
UPPLOSNING AV FONDEN

Beslut rorande fonden upplosning fattas vid SSA:s Srsmote. Harvid 
skall fondens tillgSnger anvandas for andamSI som overensstammer 
med i dessa stadgar angivna riktlinjer. Vid upplosning av SSA skall be
slut samtidigt fattas rorande fondens upplosning eller overlamnade till 
annan organisation for forvaltning enligt i stadgarna angivna riktlinjer.

§7.
FONDENS UTDELNING

Fondens Srliga avkastning fSr av styrelsen disponeras for utdelning 
av stipendier. Om styrelsen sS anser kan ett Srs avkastning innehSllas 
for att utdelas vid ett senare tillfalle, dock senast inom tre Sr.

Stipendier utdelas till enskild person eller organisation (klubb) som 
pS ett fortjanstfullt satt bidrar till utvecklingen av amatorradion i Sveri
ge. Utdelning bor goras i anslutning till SSA:s Srsmote och utgS som 
gSva i form av pengar eller material.

Forslag pS lamplig stipendiat kan lamnas av alia melemmar i SSA. 
SSdant forslag skall ha inkommit fore 1 december Sret innan det Sr 
som stipendiet skall utdelas.
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DIPLOMA 60TH 
ANNIVERSARY OF R.E.

Rede dos Emissores Portugueses, vil- 
ket ar Portugals motsvarighet till SSA, firar 
sitt 60-3rs jubileum bl.a. genom att utge det 
har jubileumsdiplomet till lie radioamatdrer 
och SWL for verifierade kontakter med por- 
tugisiska stationer (CT, CT3 och CU) under 
perioden 1987-01-26 till 12-31.

Alla VHF och HF band raknas.
Trafiksatten SSB, CW, Mixed, RTTY och 

FM godkannes. Inga korsmoduleringar.
Europeiska ansokande skall ha erhSIlit 60 

poang. Afrikanska och amerikanska statio
ner behover 40 poang och asiatiska samt oce- 
anska stationer behover 20 poang.

Varje kontaktad portugisisk station ger 1 
poang per band. Klubbstationerna CT1REP 
och CT60REP ger 5 poang vardera per band. 

Separata diplom utges for CW, SSB, Mi
xed, RTTY och FM.

Ansokan skall gores i form av GCR-lista ve- 
rifierad av SSA diplommanager (SM5DQC). 

Avgiften ar 4 USD eller 8 IRC.
Adress: Diploma 60th Aniversary of REP, 

P.O.Box 2483, 1112 Lisboa Codex, Portugal.
Ansokan skall ha inkommit till diplomutgi- 

varen senast 1989-12-31.

ytterligare tva jubileumsdiplom. (Det kom- 
mer formodligen flera).

— EDR 60 Jubilee Award ar Danmarks 
motsvarighet till v3rt WASM-60. Den princi- 
piella skillnaden ar att det ar avgiftsbelagt 
och trycks upp forst efter ansokningstidens 
utgSng.

— Portugals jubileumsdiplom tycker 
jag verkar orimligt svSrt. Att kora ihop 60 olika 
CT-stationer under kalenderSret 87, ar nog i 
svSraste laget.

Experimenterende Danske Radioamatsrer

15.aug.

60ar
EDR6 60 JUBILEE AWARD

I Sr firar EDR sitt 60-Srs jubileum. Darfor 
utges det har jubileumsdiplomet for kontak
ter med danska stationer under kalendera- 
ret 1987.

For att erhSlla diplomet kravs 60 poang. 
Varje enskild dansk station ger 1 poang och 
varje dansk klubbstation ger 5 poang.
- Alla band och trafiksatt raknas. PSteckning 
kan fSs for enstaka band och trafiksatt.

Kontakt via repeater raknas inte.
En lista over befintliga klubbstationer kan 

fSs mot 1 IRC och SAE till utgivaren.
Ansokan i form av loggutdrag, verifierat av 

tvS licensierade radioamatdrer, skall tillsam- 
mans med avgiften 25 Dkr/6IRC insandas till 
diplommanagern Allis Andersen, 0Z1ACB, 
Kagsaavej 34, DK-2730 Herlev, Danmark, 
Ansokan skall vara poststamplad senast 
1988-01-31.

Diplomen trycks nar ansokningstiden gStt 
ut och numreras i den foljd de inkommit.

dessa QSL ocksa.
DIG-medlem skall ha tryckt eller stamplat 

sitt medlemsnummer pS QSL eller angivit 
detta i QSO.

Avgiften ar 25 DM eller 40 IRC. Trofe eller 
plakett sands till den ansokande efter ingra
vering av anropssignal.

DIG medlemslista publiceras i forsta kvar- 
talet varje Sr och kan bestalias for 4 IRC till 
Eberhard Warnecke, DJ8OT, Box 101244, 
D-5620 Velbert 1, Vasttyskland.

DIG TROPHY-1000
Den har trofeen, som ar den hogsta utmar- 

kelsen DIG ger ut, kan erdvras av licensierade 
radioamatdrer.

For att kvalificera sej skall man ha erovrat 
samtliga DIG diplom i hogsta klassen, Dig 
trophy och bSda DIG plaketterna samt ha er- 
hSIlit QSL frSn minst 1000 medlemmar.

DIG Trophy ar gratis.

JUBILEUMSDIPLOM 1987
I Sr ar det ovanligt mSnga jubileumsdiplom 

i fatten.
Det borde egentligen ha varit annu fler 

med tanke pS de svenska stader som fyller 
mSnga hundra Sr i Sr.

Trots att nSgra av dem fSr anses som stors- 
tader rent befolkningsmassigt, ar dom det 
tydligen inte amatdrradiodiplommassigt. DS 
ar det helt riktigt inte lampligt att utge nSgot 
diplom.

FrSn utlandet har det redan funnits tillrack- 
ligt mSnga stort utannonserade sSdana, som 
sedan visat sej vara omojliga pS grund av 
omatbar aktivitet (t ex Diest, Zurich).

I Sr finns istallet jubliumsdiplomen att 
hamta utanfor Sverige.

NSgra utgivare har varit forutseende att of- 
fentliggora sina diplom i sS pass god tid att de 
hunnit publiceras fore eller i samband med 
startdatum. Darfor har du tidigare kunnat la- 
sa om foljande:

— Golden jubilee DXCC Award
— 750 Year Jubilee Berlin (Vast)
— RL50 Jubilee (Luxembourg)
— Jubilaumsdiplom DL60
— 750 Jahre Berlin (Ost)
Observera att staden Berlins 750-Srsjubile- 

um celebreras pS bSda sidorna av muren. 
Darfor tvS skilda diplom.

I sentskede (feb) har jag mottagit reglerfor

DIG TROPHIES
De hogre utmarkelser som DIG utger ar 

DIG Trophy, DIG-CW-Plaque, DIG VHF- 
Plaque och DIG Trophy-1000.

Ansokningar for dessa skall sandas till 
Hands-Peter Guenther, DL8XW, Am Strem
pel 22, D-4460 Nordhorn, Vasttyskland.

DIG TROPHY
DIG Trophy utges till licensierade radioa- 

matorer och SWLs som kan bevisa att de er- 
dvrat minst fyra olika DIG-diplom (EU-PX-A, 
IAPA, TMA, W-DIG-M, WDXS, WGLC, 
WGLC-VHF, 1.000.000, DIG 77 och Familia) 
och 100 poang genom QSL frSn DIG- 
medlemmar. Varje enskild DIG-medlem rak
nas endast en gSng med sitt medlemsnum
mer oberoende av band, trafiksatt eller da
tum.

Trofeen ar en vaggskylt i gronargad mas
sing.

DIG CW-PLAQUE
DIG-CW-plaque utges till licensierade ra- 

dioamatorer och SWL som kan bevisa att de 
erovrat minst tre olika DIG CW-diplom och 
250 poang genom QSL frSn DIG-medlem- 
mar. Varje enskild DIG-medlem raknas en
dast en gSng med sitt medlemsnummer obe
roende av band, anropssignal och datum. Al
la kontakter skall ha skett p5 2x CW.

Plaketten ar en rod vaggskylt i massing 
med guldfargad text.

DIG VHF-PLAQUE
DIG VHF-plaque utges till licensierade ra- 

dioamatorer och SWL som kan bevisa att de 
erovrat minst tre olika DIG VHF-diplom och 
250 poang genom QSL frSn DIG-medlem- 
mar. Varje enskild DIG-medlem raknas en
dast en gSng med sitt medlemsnummer obe
roende av trafiksatt, anropssignal och Da
tum. Alla kontakter skall ha skett p3 2x 
VHF/UHF.

Plaketten ar en bl5 vaggskylt i massing 
med guldfargad text.

ALLMANNA REGLER FOR DIG 
TROPHY OCH BADA PLAKETTERNA

Alla QSL frSn licensierade DIG-medlem- 
mar ger 1 poang vardera. Innehavare av DIG- 
trofeeroch DIG plaketter ger 2 poang. Dessa 
ar sarskilt markerade i DIG medlemslista. 
QSL frSn DIG klubbstationer DL0DIG, 
DF0DIG, DK0DIG, OE1XDC och PI4DIG ger 
3 poang vardera.

Det ar ingen skillnad mellan mobila, statio- 
nara eller portabla stationer. Om DIG- 
medlem opererar frSn annat land eller med 
annan anropssignal an sin ordinarie, raknas

3IESE PUKTTE rfULSHT «£
OiPLOM iNTEfiESSft GftUPPE

Q
J
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Nordkalottsexpeditionens uppehall i ruta KP09. Med pa expeditionen: SMOFSK, 
SMOKAK, SMOLCB, SMOJXA och SMOHGS pS MC.

REGLER FOR FM-ZAGREB Contest
TID
Varje forsta hela helg i m^naden. Lordag 

1400 - Sondag 1400
FREKVENSER
Ej spcificerat.
MODE
Endast direktkanals FM. Repeater eller Sa- 

tellit ar ej giltiga.
SEKTIONER
A = Single operator.
B = Multi operator.
TESTMEDDELANDE
RS + lopnummer med borjan pa 001 for 

varje test + Locator.
POANGBERAKNING
1 poang/km
SLUTPOANG
Summan av antalet kilometer.
LOGGAR
Separata loggar for varje test. Region 1 

Testloggar bdr anvandas och skall innehSlla 
Dag, UTC, call, Sant och mottaget RS(T), 
Locator, frekvensbandoch poang. Loggarna 
skall vara framme senast den 1:a Januari 
1988 och skall sandas till:

Radio Klub Zagreb
Zagreb
YUGOSLAVIA

REGLER FOR YL-Contest
TID
Lordagen den 14 Mars 1900-2200 UTC 
FREKVENSER
VHF, UHF, SHF
MODE
Alla enlig licensklass. Repeater eller Satel- 

lit ar ej giltiga.
TESTMEDDELANDE
RS(T) + lopnummer (+ DOK for Tyska 

stationer).
POANGBERAKNING
Varje QSO YL - YL eller YL - OM ger 1 

poang.
LOGGAR

Loggarna skall vara framme senast den 
28:e Mars och skall sandas till:

Ulla Weiskirchen DF2KG
St.Laurentius Str. 4
D-5000 Koln 90
Vast Tyskland

REGLER FOR AGCW VHF/UHF CW 
Tester

TID OCH FREKVENS
Lordagen den 21 :a Mars 1600 - 1900 UTC 

144 MHz.
Lordagen den 21 :a Mars 1900 - 2100 UTC 

432 MHz.
Lordagen den 27:e Juni 1600 - 1900 UTC 

144 MHz.
Lordagen den 27:e Juni 1900 - 2100 UTC 

432 MHz.
Lordagen den 26:e September 1600 -1900 

UTC 144 MHz.
Lordagen den 26:e Septrmber 1900 - 2100 

UTC 432 MHz.
Fredagen den 1 :a Januari 1600 -1900 UTC 

144 MHz.
Lordagen den 1 :a Januari 1900-2100 UTC 

432 MHz.
MODE
Endast CW
SEKTIONER
OBS ENDAST SINGLE OPERATORS.
A = Mindre an 3.5 watt output.
B = Mindre an 25 watt output.
C = Mer an 25 watt output
D = SWL.
TESTMEDDELANDE
RST + lopnummer/ sektion / LOCATOR, 
ex. 599001/B/JO89WL.
OBS ! Snedstrecken skall sandas.
POANGBERAKNING
QSO mellan Sekt. A och A = 9 poang. 
QSO mellan Sekt. A och B = 7 poang. 
QSO mellan Sekt. A och C = 5 poang. 
QSO mellan Sekt. B och B = 4 poang. 
QSO mellan Sekt. B och C = 3 poang. 
QSO mellan Sekt. C och C = 2 poang. 
MULTIPLIERS
Varje kord ny ruta (JO89) ger 1 Multiplier. 

Aven egen ruta raknas.
Varje kort nytt DXCC land ger 5 Mul

tipliers.
SLUTPOANG
Antalet QSO-poang x antalet multipliers. 
LOGGAR
Separata loggar for varje band. Region 1 

Testloggar bdr anvandas och skall innehSlla 
Dag, UTC, call, Sant och mottaget RS(T), 
Locator, frekvensband, poang och bo- 
nuspoang.

Duplikat QSO'n skall markeras.
Alla loggblad skall innehSlla Operatdrens 

anropssignal, namn och adress. For SWL 
galler att loggen skall innehcilla anropssigna- 
len for b3da stationerna i ett avlyssnat QSO 
och att minst ett testmeddelande skall vara 
komplett.

Testloggarna skall vara poststampade se
nast den sista i den mSnaden som foljer efter 
testen och skall sandas till:

Herbert Aschhoff DF7DJ
Bergkamener Str. 76
D-4618 Kamen
Vast Tyskland

AKTUELLA TESTER

MARS
Dag Tid UT Test Regler

2 1800-2200 Aktivitetstest SHF 12/86
3 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/86
5 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/86

7-8 1400-1400 EDR's Nordiska
VHF/UHF/SHF test 2/87

7-8 1400-1400 FM Zagreb Contest 3/87
7-8 1400-1400 Subregionala tester 

i DL, EA, F, G, HB, 
I, OE, OK, ON, PA, 
Y, YU

8 0600-0800 SP Aktivitetstest
UHF/SHF Nat.

8 0800-1100 SP Aktivitetstest
VHF Nat.

14 1900-2200 YL-Contest 3/87
15 0800-1100 Kvartalstest nr 1 2/87
15 0800-1100 OK Aktivitetstest

VHF Nat.
15 1100-1300 OK Aktivitetstest

UHF/SHF Nat.
21 1600-1900 AGCW VHF CW- 

Contest 3/87
21 1900-2100 AGCW UHF CW- 

Contest 3/87

APRIL
2 1800 2200 Aktivitetstest UHF 12/86

4-5 1400-1400 FM Zagreb Contest 3/87
4-5 1400-1400 YU5-Contest 

VHF/UHF/SHF 3/87
6 1800-2200 Aktivitetstest SHF 12/86
7 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/86

12 0500-0700 SP Aktivitetstest
UHF/SHF Nat.

12 0700-1000 SP Aktivitetstest 
VHF Nat.

19 0700-1300 OK Pask-test Nat.
19 0800-1100 OK Aktivitetstest

VHF Nat.
19 1100-1300 OK Aktivitetstest

UHF/SHF Nat.

VHF-SPALTEN
SMOFSK, Peter Hall, Timotejvagen 15/67, 191 T1 Sollentuna. Tel. 08-7544788
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31.75
25.98
18.65

SUMMA KLUBBPOANG
4504 1000.00
1799 399.42
1683 373.67
1414 313.94
1244 276.20
1165 258.66
862 191.61
785 174.29
769 170.74
729 161.86
708 157.19
573 127.22
506 112.34
490 108.79
486 107.90
428 95.03
346 76.82
327 72.60
322 71.49
263 58.39
181 40.19
178 39.52

26
27
21
25 
20
21
17 
20
16
15
15
14
15
14
21
22
14
22
16
10 
21
11
11
18
11
13
11
15
12
10
8

12
13
10
8
4
9
4

10
10
7
5
3
7
5
3

QSO POANG
49 1799
47 1526

CALL ANTAL TESTER

SM7JUQ
SK1BL 
SK3AH
SMOFUO 
SL5ZZC
SM6ONH 
SMOHAX
SM1NVW
SM7LXV
SM5LXA 
SK6HD 
SMOKAK
SM7OSW 
SM7NNJ
SM1PDA
SM1MUV
SM7MXP
SMOHJZ 
SM1OAT
SM1MUU
SM5MCZ

NR CALL ANT. LOGS
1 SK1BL 10
2 SK4BX 1
3 SK3AH 3
4 SK2AT 4
5 SK7UO 3
6 SK4IL 5
7 SK0CC 1
8 SK7CA 2
9 SK2QG 3

10 SK6HD 1
11 SK7OA 1
12 SK5BN 1
13 SK5AS 1
14 SKONZ 1
15 SK5DB 1
16 SK0AR 1
17 SK3LH 1
18 SK7FK 1
19 SK6LR 1
20 SK4UH 1
21 SK6AG 1
22 SK6NP 1
23 SK6IF 1
24 SK7RA 1
25 SK3BG 1

KVARTALSTEST NR 4
ANROPSSIGNAL LOCATOR

JO65PO1 SM7JUQ
2 SMOFUO JO89UE
3 SK3AH KP82XO
4 SK1BL/1 JO97EM
5 SM1MUU JO97KR
6 SL5ZZC JO89NQ
7 SMOHAX JO99BI
8 SM6CLU/4 JP60WA
9 SK6HD JO68SD

10 SM7LXV JO65SL
11 SM7NNJ JO86DQ
12 SM7OSW JO76TO
13 SM2PYN/6 JO67PO
14 SM5MCZ JO88CG
15 SM1NVW/1 JO96BV
16 SM5LXA JO78SK
17 SM5LCB JO78UJ
18 SK5DB JO89UV
19 SMOELV/6 JO67IL
20 SM1MUT JO97EJ
21 SM1OAT J097JR
22 SM3RLJ JP93OH
23 SM2NNX JP93WO
24 SM7MXP/7 JO76SP
25 SM2OKD KP03EQ
26 SM7PYJ/7 JO76TE
27 SM6ONH JO68MN
28 SM2RIX JP93UV
29 SM3LIC JP92FW
30 SM7NNK JO76WS
31 SM2HLM KP03BP
32 SM4P0W JP80CD
33 SM1CJV JO97EF
34 SM1MUV JO97DP
35 SM2DXH KP03CU
36 7S2FRO JP94IO
37 SM6BCD JO57XP
38 SM6KPP JO67MX
39 SM1CIO JO97HR
40 SM4KL J0690J
41 SM2MQL JP93WP
42 SM6GHS J067A P
43 SM6OPX JO58RG
44 SM3RAB JP82VW
45 SM7NUN/7 JO86GQ
46 SM7CXI JO76SE
47 SM4RKS JO69SJ
48 SM1ALH JO97IH
49 SM3CDW JP82XP
50 SM3NXC

SM4HEJ
JP82MI
JO69NI

52 SM1PCV JO97IH
53 SK4IL JO69OI

POANG

7192
6348
6248
5611
4704
4358
4132
4028
3928
3697
3637
3483
3216
3213
2895
2630
2609
2479
2459
2412
2387

NR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

Det verkar som om konditionerna var lite 
over det normala.

Nya logginskickare denna gang: 7S2FRO, 
SM7NUN, 7CXI, 4RKS, 4KL, 4HEJ, 3LAN, 
2NNX, 2MQL, 2DHX, 1PCV, 1MUT, 1CJV 
och SK4IL.

KLUBBMASTERSKAPET
SK1BL samlade sina krafter och tog en re- 

jal seger i denna omgSng. SKONZ drabbades 
av manfall da tva av de sakra deltagarna flytt 
vintern och akt till Australien.

KLUBBMASTERSKAPET

411
403
346
345
344
341
327
322
290
276
272
268
263
241
227
205 
182
181
178
170
167
156
149 
143
134
130
117
97
96 
89
84
84
64 
53

1318
1244
1087
937
862
764 
729
708
655
628 
578
573
570

EJ GODKAND LOGG: SM3LAN

KOMMENTARER
SM6OPX: Skapliga konditioner. Horde en 

del men fa som beamade mot JO58. SK1BL 
svarade mig men fadade bort.

SM5LCB: Korde bara forsta halvan av tes- 
ten. Tackar SM5BMF for avst^ndsberak- 
ningen.

Ett gott nytt tester till alia. / Ulf.
SM7CXI: Det var rena slumpen att jag slog 

pci radion. 70SW lurade igSng mig nar halva 
testen gStt.

fOrdelning mellan distrikten
DISTRIKT 0 6%
DISTRIKT1 19%
DISTRIKT 2 15%
DISTRIKT 3 11%
DISTRIKT 4 9%
DISTRIKT 5 9%
DISTRIKT 6 13%
DISTRIKT 7 17%

KOMMENTAR TILL KVARTALSTEST 
NR 4

Betydligt battre aktivitet an forra gSngen, 
men det racker tydligen inte till for att fylla he- 
la testtiden med QSO'n.

SLUTRESULTAT KVARTALSTESTERNA

TOTALSEGRARE: SM7JUQ

DISTRIKTSSEGRARE 0: SMOFUO 
1: SK1BL 
2: SM2HLM 
3: SK3AH 
4: SM4P0W 
5: SL5ZZC 
6: SM6ONH 
7: SM7JUQ

Samtliga dessa far SSA's Testdiplom

TOTALT RESULTAT

REGLER FOR JUGOSLAVISKA Testerna
TID
Testerna hSIls i varje jamn monads forsta 

hela veckoslut.
Lordag 1400 UTC - Sondag 1400 UTC
FREKVENSER
144 MHz och upp5t
MODE
CW, SSB, AM, FM. Over 1 GHz ar ocksS 

FM-CW tillcitet.
Kontakter via repeater och pa kanal S20 

(145.500) raknas inte i testen.
SEKTIONER
Single operator
Multi operator
TESTMEDDELANDE
RST + lopnummer + LOCATOR.
POANGBERAKNING
144 MHz = 1 poang/km
432 MHz = 5 poang/km
1.3 GHz = 10 poang/km
2 GHz = 20 poang/km
LOGGAR
Separata loggar for varje band. Region 1 

Testloggar bdr anvandas och skall innehaila 
uppgifter som utvaxlas i ett QSO, sektion, 
QTH och en exakt beskrivninga av den ut- 
rustning som anvants under testen.

Testloggarna skall vara vara framme ? se- 
nast 15 dagar efter testen och skall sandas till: 

Savez radioamatera Jugoslavije
P.O. Box 48
YU-11001 Beograd
Yugoslavia

TILLAGG
Precis vad jag befarade sa blev en logg for- 

senad i julposten, sa det blir ett tillagg till re- 
sultaten i december och i slutresultatet.

VHF TESTEN
SM6RCE JO58RG skall in pa delad 77:e 

plats med 8 QSO och 144 Poang.
UHF TESTEN
SM6RCE JO58RG skall in pa delad 33:e 

plats med 1 QSO och 12 poang.
KLUBBTAVLINGEN
I och med dessa resultat skall SK6IF flyttas 

upp frSn 42:a plats till 38:e med 2 loggar pa 
VHF, 1 logg pS UHF, 261 poang och 38.64 
klubbpoang.

SLUTRESULTATET
PS VHF blir SM6RCE kvar p£ 36:e plats 

med 2922 poang men med 12 tester.
PS UHF blir SM6RCE kvar pa 67:e plats 

men med 5 tester och 273 poang.
Som ni kanske marker sa lyckades vi inte f i- 

xa sa att testresultaten kom manaden efter 
forran i Mars-numret. Detta beroende pa att 
det var en aning platsbrist i spalten och vi be- 
hover en extra m3nad pa oss att trimma in de 
tekniska atteraljerna.

Denna gang ar huvuddelen av spalten in- 
skriven pa min egen C64 och texten levererad 
till redaktoren pa diskett. Det har inte varit latt 
attfixa alia program for att fa fram testresulta
ten, och det kommer sakert att bli manga re- 
videringar av dessa innan detta ar ar slut.

Du kan nu skicka dina bidrag till spalten pa 
Diskett fr3n C64 och Diskdrive VC1541. Har ej 
provat om det gar att lasa fran disk skapad pa 
VC1571. Det gar ocksa bra att skicka pa 
kassett.

Perfekt ar om du har skapat texten med 
"TEXT 64".

Tekniken gar framat.
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

57
58
59
60
61

48
49
50
51
52

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106

67

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

SK5AA 3 398.43
SK0CC 4 397.83
SK0HB 8 355.41
SK7AX 5 346.69
SK6SV 3 310.97
SK0UX 5 270.58
SK7PL 4 260.50
SK3GK 4 249.62
SK0PT 5 247.44
SK4UW 1 198.14
SK6EI 3 183.58
SK0MT 7 168.84
SK4HC 2 163.77
SK7IZ 2 161.21
SK4EA 1 161.13
SK7OL 4 158.71
SK7AF 2 154.72
SK6AG 6 137.63
SK7RA 4 129.01
SK7JC 4 116.75
SKOEL 1 70.30
SK7QZ 1 66.68
SK6LU 2 62.22
SK3JR 2 56.86
SK7CS 1 53.96
SK0SG 1 51.94
SK7OZ 5 47.02
SK6GX 1 43.88
SK0NN 1 34.79
SK7TF 1 15.71
SKOQO 1 9.47
SK0CT 1 2.39

473
462
459
456
440
440
428
423
411
369
355
345
335
323
300
299
286
285
276 
270
241
239
235
205
189
185
182
167
156
155
152
140 
130
129
127
117
97

2341
2260 
2207
2196
2183
2074
2063
1989
1977
1941
1929
1928
1733
1679
1654
1583
1381
1364
1298
1215
1095
1023
1004
1004
955
935
950
936
861
856
848
777
754
728
686
658
653
612

SMOOUG 3
SM5BEI 1
SM3LIC 2
SK5JT 3
SM5NCZ 2
SM5PII 2
SM5POW 4
SM6KPP 4
SM1NFH 2
SM4HAK 1
SM6CLU 2
SMOLCB 3
SM7NNK 3
SM5FDA 2
SM7NJF 1
SM7BHM 2
SM7PIK 3
SM2HLM 4
SM2PYN 4
SM4P0B 2
SM4PJB 1
SM6MVE 1
SK5DB 2
SMOOPC 3
SKONZ 1
SM5EFP 1
SM5PAO 1
SM5LRM 1
SM2OKD 3
SM3RLJ 2
SM7PXK 2
SM6GHS 4
SM1ALH 2
SM7PYJ 2
SLOCB 1
SM3MZY 1
SM2RIX 3
SM7LAD 1
SM5FHF 1
SM3NXC 4
SM1CIO 3
SM5DYC 1
SK2QG 1
SM6RCE 1
SM3MZX 1
SM7PYU 1
SM5PEY 1
SMOELV/6 1
SM6OPX 2
SM1MUT 1
SM7FVB 1
SM5PQP/7 1
SM2NNX 1
SM0PVW 3
SM1NNV 1
SM6LPW 1
SM6FBQ 1
SM2MZD 2
SM3RAB 2
SM4RBR 1
SM6BCD 2
SM1CJV 1
SM7NBY 1
SK6SV 1
SM2DHX 1
SM2ODA 1
SM1HOW 1
7S2FRO 1
SM4KL 1
SM2MQL 1
SM2PSJ 1
SM7OBW 1
SM3CDW 2
SM7NUN 1
SM3OWW 1
SM7PTZ 1
SM7CXI 1
SM4RKS 1
SM2PYR 1
SMOFED 1
SM6CVR 1
SM4HEJ 1
SM1PCV 1
SK4IL 1
SM5PRE 1

SUMMERING AV KLUBBTAVLINGEN
DS har det forsta fdrsoket med en klubb- 

tavling avslutats. FSr gratulera segraren 
SK1BL vars medlemmar har kampat val.

Att segern blev sS pass overlagsen kan be- 
ro pS att en del klubbar vaknade sent och inte 
hann samla pS sig sS mSnga poang som dom 
kunde haft.

Dessutom har aktiviteten pS hogre band 
gett gott poangtillskott, men det gSr att fa 
hyfsad placering bara genom att kora aktivi- 
tetstesterna. DepS SK5SM dar SM5BUZen- 
sam kort aktivitetstesterna, ja till och med ba
ra 11 av dom.

Nar man nu tittar tillbaka kan man konsta- 
tera att det inte blev storstadernas klubbar 
med mSnga medlemmar som tog hem de ho- 
ga poangen, utan snarare landsorts klubbar- 
na.

Varfor blev det sS ? ja, en av forklaringarna 
kan vara att klubbarna ute i landet har ett 
storre upptagningsomrSde och darfor kan 
kora mera ostort, medans i storstaderna finns 
det mSnga klubbar och man ar medlemmar i 
flera.

Jag hSIler pS att utvardera Sret fdrsok for 
att se om man skall andra pS reglerna. Hop- 
pas ocksS pS ert bidrag.

SMATTOCH GOTT

MSSKED
Colin/GOCUZ (I082WM) ar inresserad av 

MS-sked (heist CW) i forsta hand med statio
ner i JO67, 68, 69, 88, 89, JP80 och 81.

Han kor 120 w (kommer snart med 500 w) 
till en 14 el yagi. Han ar QRV varje dag 00-07 
UT.

Skriv till:
Colin D Morris
12 Turners Hill Road
Lower Gornal
Dudley, West Midlands
DY3 2JU England 
(info SM4POB)

FYRAR
Ansokan om en fyr pS 10 GHz i Stockholm 

kommer/har lamnats in. Trolig placering 
JO89WF. Mer info senare.

CHECKLOGGAR MM.
SM0GKF, SM0RLY, SM3AZV, SM3LAN, 

SM6NZV

SUMMERING AV KVARTALSTESTERNA
SS har aven kvartalstesterna avslutats for

1986.
Det ar bara att gratulera segraren SM7JUQ 
Detta Srs tester har i mina ogon varit en 

viss framgSng.
Det ar bara att jamfora med 1985. DS kom 

det in loggar frSn 44 olika stationer medans 
det i Sr kommit frSn 106 st. Detta ar en kraftig 
dkning. Antalet stationer som skickat in logg 
alia 4 gSnger har okat frSn 1 till 21 st. Detta ar 
en fantastisk dkning !!

Det ar bara att hoppas pS att trenden hSIler 
i sig.

SLUTRESULTAT KLUBBTAVLINGEN 1986

TOTALSEGRARE: SK1BL

DISTRIKTSSEGRARE 0:SK0NZ 
1:SK1BL 
2:SK2AU 
3.SK3AH 
4:SK4BX 
5:SK5DB 
6:SK6HD 
7:SK7OA

Samtliga dessa fSr SSA's Testdiplom

HELA RESULTATET

NR CALL ANTAL OMG POANG
1 SK1BL 16 14766.62
2 SKONZ 16 10922.67
3 SK3AH 16 9775.58
4 SK7OA 16 6533.39
5 SK5DB 15 5503.01
6 SK4BX 14 3870.28
7 SK4IL 14 3450.77
8 SK3LH 13 3225.95
9 SK5SM 11 2821.40

10 SK2AU 12 2701.26
11 SK7BQ 14 2668.49
12 SK7UO 16 2652.46
13 SK7FK 15 2524.20
14 SK5AS 16 2512.33
15 SK5HD 14 2320.09
16 SK7CA 16 2257.27
17 SK7JD 12 2124.27
18 SK2AT 16 2043.50
19 SKOEJ 14 1935.96
20 SK7CE 13 1820.39
21 SK0AR 15 1591.86
22 SK6DG 12 1567.66
23 SKOBJ 10 1566.66
24 SK5BN 14 1558.94
25 SK7NM 3 1328.08
26 SK6NP 16 1196.13
27 SK6TY 6 1184.92
28 SK4RL 11 1167.85
29 SK7HW 11 934.15
30 SK4BW 11 926.23
31 SK5EW 11 923.17
32 SK2QG 10 908.11
33 SK3KH 7 827.87
34 SK6IF 14 765.81
35 SK0LM 8 736.85
36 SK4DE 4 721.28
37 SK5JE 12 712.96
38 SK5JT 12 698.88
39 SK7BT 11 672.03
40 SK6AB 12 664.39
41 SK6LR 4 664.08
42 SKOTR 8 631.23
43 SK6QW 4 615.79
44 SK4UH 9 571.27
45 SK5EU 5 568.72
46 SK3BG 16 516.96
47 SK5LW 7 450.01
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

6314
6286
6240
6027
5958
5878
5809
5286
5283
5067
4977
4926
4898
4613
4495
4411
4314
4245
4237
4175
4171
4080
4024
4010
3868
3812
3793
3625
3439
3435
3422
3286
3237
3197
3052
3045
2977
2942
2886
2878
2780
2677
2560
2475
2391
2367 
2177 
2035
2010
1939
1914
1730
1686
1590
1550
1494
1407
1276
1270
1193
1134
1025
942
930
927
902
898
863
805
697
695

478
424
357
347
266
195
167
162
140
127
23
20

SM2ILF KP04NP 33
SM2KIX KP04MS 28
SM1MU0 JO97HP 29
SM3RLJ JP93OH 35
SMOOUG JO89VG 46
SK7JD JO87HS 28
SK7HW JO76KV 40
SM5LXA JO78SK 30
SK7PL JO76EK 40
SM7FNN JO77FW 29
SM70SW JO76TO 30
SM0NEZ/0 J099AI 43
SMOELV/6 JO67IL 26
SK7IZ JO76AG 32
SM3JGG JP71WJ 16
SM2ODB KP04MG 36
SM3GHW JP73OI 16
SM2PSJ KP05UK 20
SM0RCL JO89VF 33
SM5BEI JO89XK 14
SM7OLB JO66TJ 31
SM7MXP/7 JO76SP 28
SM3RAB JP82VW 24
SM0PSE J099AH 30
SM4P0W JP80CD 27
SM7BHM JO76BA 24
SM2RMK KP05OP 19
SM7PYU/7 JO76TE 27
SM7RME JO77LP 24
SM5PLW JO78SJ 19
SMOOCV JO99BF 34
SM0RPB/0 JO99CE 24
SM7SY JO65OQ 32
SM2MZD KP04EB 26
SM5FDA JO89PA 21
SM1CIO JO97HR 19
SM4DDY JO69RN 32
SKOEJ JO89VG 24
SM0HAX JO99BI 15
SM5PAO JO89TT 25
SM0RGM JO99DF 21
SM1NFH JO97DO 16
SM6MUY JO67DS 21
SM4KJN JO69SJ 33
SMOGOO JO99CD 20
SM5DYC JO89GW 25
SM6BCD JO57XP 15
SM6REG JO58MV 17
SM6PIS JO68GF 17
SM2OKD KP03EQ 23
SM2NNX JP93WO 23
SM2EKA JP93VV 22
SM6OPX JO58RG 15
SM4KBC JO69NI 15
SM4JHK JO69KR 15
SM3HYA JP80PQ 9
SK4IL J06901 17
SM4RKS JO69SJ 23
SM6RCE JO58RG 12
SM40WB J0690J 19
SM2PJX JP95GB 10
SMOODK JO99CE 17
SK4RL JO69SJ 12
SM4DOG JP70LR 9
SM70BW J0650P 15
SM2RIX JP93UV 18
SM4RKW JO69RN 22
SM2PYN KP03CT 17
SM3LIC JP92FW 7
SM7LXP JO65MO 17
SM4MWY JO69RK 10
SM4KL JO69OJ 10
SMOOGL J099A K 6
SM7HPK JO76DG 6
SM5HQN J089J K 6
SM6RHY JO58XI 6
SM3HZH JP73TU 7
SM4RKZ JO69WJ 5
SM5KQS JO88NQ 4
SM4RBS JO69SJ 5
SM4HEJ JO69NI 8
SMOOCW JO99BG 5
SM30WW JP93OH 3
SM0DRV JO89WG 1
SM0RCK JO99BH 1

DXPEDITION
Rykten om en DXpedition till OY har n3tt 

spaltens ora. Inga detaljer annu.

PACKET RADIO
Utvecklingen pA packet radio rusarframat. 

Det borjar nu bli trSngt pa frekvensen och det 
borjar bli dags att se over systemet sS att vi in- 
te faller i samma grop som i USA och Tysk- 
land.

Har i Sverige har man nu borjat titta pa om 
inte SOFTNET skulle kunna ga att utnyttja. 
Intresse finns fran flera hall att prova nagon 
variant med AX.25 och SOFTNET.

Hall ogon och dron oppna, for utvecklin
gen gSr nu blixtsnabbt.

KONSTIGT/ROLIGT
I ett brev fr£n SM1LPU berattas nSgra roli- 

ga episoder. Las och begrunda:
"Under VHF-testen skedde ett fenomen 

som intearSci vanligt p£ SM1, jag korde SM6 
kl 1942. 1956 kom LA6LCA och sa att ett flyg 
passerade mellan oss men efter det kom 
LA1K mycket starkt igenom"Likadant var 
det p3 70cm-testen. 1847 blev det kraftig au
rora pa LA1K. 1856 horde vi SM1MUT kora 
honom men han gav 539 alltsci inte aurora. Vi 
horde LA1K till 1939 med okande signalstyrka 
till 55A vilket ar valdigt ovanligt har nere pa 
SM1."

Skriv garna och beratta om dina konstiga 
fenomen eller roliga episoder.

H0RTOCH kOrt

144 MHz
TROPO

SM1LPU JO97 861013 1749-2049 UT: Kor- 
de UQ2GJN KO26, OK2SGY/p och 
OK2BFH/p JN99, SP9BIF JO90, SP9IWM 
och SP7CNL JO91, SP5KVW KO03 och 
RA3LE KO64

SM7LXVJO65861115: Korde sodraY, mel
lan och sodra SP samt OK i rutorna JN71, 99, 
JO70, 71 och 81. 861130 0915-1430 UT: G-stn 
i JO01, 1080, 90, 91. Horde fyren GB3CTC 
144.915 IO70.

SM0MXRJO89861001 1650-2259 UT: Kor- 
de DL i JO42och 62. SP i JO54, 73,94, KO02, 
03, 11 och 13. UB i KN29 och KO30. OK i 
JO70. UC i KO33 och UR i KO15. 8610122233 
UT: LA3BO i JO59. 861013 1455-2335 UT: OK 
i JN99. UR i KO19, 28, 29 och 38. UP i KO15 
och 24. UQ i KO06 och 26. UA1 i KO37. UA3 
i KO64, 73 och 82. SP i JO81, 94 och KO02 
samt OZ i JO75. 861014 2124-2138 UT: Korde 
UA1 i KO49 och 59.

AURORA
SM3RU JP93 861124: Kort SM i JO78. 

UA, UQ, UR i KO16, 26, 29, 38, 58, 59, 97 och 
KP50. 861125 0030 UT: Horde fyren GB3LER 
i IP90. Korde SM, OH. UA1 i KO59, UA3 i 
KO68 och 86, UQ i KO26.

SM4POB JP70 861124: Korde DL i JO32, 
41,42,43,44. PA i JO21,22,32. G i JO02. GW 
i IO73. El i IO63 plus det vanliga.

SM6OPX JO58 861115: Korde SM i JP70. 
861124: SM i JO89, JP71, 73, 82. LA i JP41 
och 53. OH i KP20 och GM i IO87 och 97. 
861125: SM i JO89, JP70. PA i JO21. DL i 
J041 och 53. Y i JO53. OZ i JO45och 46. GM 
i IO86 och 97 samt UR i KO29.

SM0MXR JO89 861027 1550-1553 UT: Kor- 
de UA3OG LO07 och UA1UM KO68.1703 UT: 
GM4IPK IO85. 861030 2246 UT: LA1BEA 
JO38 och 0H8NW KP24. 861104 2225 UT: 
OH7UE KP42. 861124 1634-1900 UT: Bland 
annat UA1UM KO68, UV3NH LO07, RA1TC 
KO58 och GM4UFD IO97.

SPORADISKTE
SM1LPU JO97 860708 1649-1749 UT: Kor

de UZ6LXN KN97, RB5OQZ KN98, YO7DL 
KN14, YO5CRI KN16, YO6CBN/6 KN26, 
LZ3KBP och LZ2AB KN33. 860828
0849-0909 UT: F6FXP JN33, CT1KO/p IN51, 
IS0TVIJM49, EA1NU Oviedo och SV4LD La
risa. 860927 !! 0710-0712 UT: IV3LCL JN65 
och IT9SDU ??. 1712-1716 UT: I5TDJ Florens 
och I8CVS JN70.

SM5LXA JO78 860516 1014 UT: Korde 
F6ARQ JN05. 860702 1547 UT: UO5OX 
KN46. 860708 1536-1748 UT: UT i KN64. UB i 
KN29, 59, 66, 74, 78, 79, 87, 88, 96, 97. UA6 
i KN97. UO i KN45. LZ i KN33 och YO i KN34 
och 44. Horde stn i KN26 och 46. 1930 UT: 
Korde G8LFB, G4NQC och G4RRA i 1091. 
1951 UT: F6IL0 och FD1FHI i IN97. 860920 
0854 UT: TK5BF i JN41. Horde IS0AGP och 
IMOUXZi JM49.

METEORSCATTER
SM0MXR JO89 860811 2235 UT: Korde 

OK2KZR JN89 . 860812: RA3YCR KO73. 
8610090500: PA3BZO J021. 870103 1635 UT: 
YU1EV. 1837 UT: HG60Q. 870104 0105 UT: 
UB5BDC.

MANSTUDS
SM0MXR JO89 860823 0616 UT: Korde 

W5UN. 860901 1524 UTVE7BQH. 860920 
0338-0600 UT: DL8DAT, W7HAH och W7FN. 
2200 UT: DK2PH. 860921 0300-0600 UT: 
K9MRI, WA0TKJ, K7KOT. 861017 2200-2300 
Y22ME och OH7PI. 861018 2000-2300 UT: 
I2FAK och HB9CRQ. 861025 0516 UT: 
YU3WV. 861026 0103-0202 EA2LU och 
OZ1EME. 1306 UT: K6MYC. 8611220130-0658 
UT: ZS6ALE, KB8RQ, WA0TKJ, WA6MGZ 
och SM7BAE. 2340 UT: SM5DGX. 861123 
0800 UT N5BLZ. 1220 UT: W5UN. 2256-2331 
UT: YU3EW, HB9CRQ och UA1ZCL.

432 MHz
TROPO

SM7LXV JO65 861115: Korde SP6ASD
JO71. 861130: G-stn i JO01 och 02.

VHFTESTEN JANUARI
NR CALL LOC QSO POANG

1 SK3AH JP82XO 66 19844
2 SK1BL/1 JO97EM 76 19648
3 SM6CLU/6 JO68RO 88 19170
4 SKOBJ/O JO88WW 68 12471
5 SK0UX JO99BM 67 11038
6 SL5ZZC JO89NQ 55 10870
7 SK5EU JO78SJ 66 10710
8 SK6HD JO68SD 46 9756
9 SK6CM JO68FQ 54 8565

10 SM7LXV JO65SL 53 8565
11 SK6QW JO68WR 67 8306
12 SM1OAT J097JR 36 8230
13 SM2EZT KP05UK 29 7920
14 SM7NNJ JO86DQ 39 7751
15 SM2DMU KP04KE 38 7428
16 SM3AZV JP83VB 21 7033
17 SM3KJO JP92DX 30 6855
18 SM5HYZ JP80PE 33 6646
19 SM1PDA JO97EG 27 6523

CHECKLOGG: SM6OEF

EJ GODKANDA LOGGAR: SMOOGQ (in- 
ga poang), SM4FYT (Dcilig tidspassning), 
SM5JYP (egen lokator saknas)
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SHFTESTEN JANUARI
NR

1

CALL

SM5BEI

LOC 

JP90EB
2 SK5EW JO79VA
3 SM7DKF JO65LK
4 SM7FMX JO65KN
5 SMOIKR JO89WF
6 SM3AKW JP92AO
7 SMOCPA JO89XH
8 SM5FHF JO89TV
9 SM4PG JO79BH

10 SM3AZV JP83VB
11 SM7CFE JO76TD
12 SM7EA JO76UE

QSO POANG
7
8

10
13
6
2
4
2
2
1
1
1

1055
788
653
598
436
384
236

10
10

15 SM6CEN J057X0 4 961
16 SM7MXP JO87HM 4 921
17 SM2ILF KP04NP 5 881
18 SM3AZV JP83VB 4 840
19 SM10AT JO97JR 5 804
20 SMOLCB/5 JO78TJ 5 800
21 SM7NNJ JO86DQ 7 777
22 SM4POB JP70IK 3 548
23 SM4PG JO79BH 2 284
24 SM2MZD KP04EB 3 185
25 SM3LIC JP92FW 3 125
26 SM3GBA JP82QK 2 114
27 SM3KJO JP92DX 3 92

KOMMENTARER
SM3AKW: Manga saknades pa bandet.
SM5BEI: Conds ganska goda men mSnga 

saknades, speciellt f rSn OH. Det talas om nya 
testregler och testtider i OH. Ser garna en re- 
dovisning av detta i QTC./ Lennart. 

(Ingen info till dags dato -FSK)

KOMMENTARER
SM5BEI: Missade mSnga som var QRV 

3AKW, 4PG och 5EFP. Conds var tydligen in- 
te sS bra. Aven 4DHN pSstods ha varit QRV 
men lyssnade nog sjalv valdigt lite i den rikt- 
ningen.

SMOIKR: God fortsattning. Jul-Helgen 
agnadesStattsatta upp ant. igen (dom va till- 
rackligt store). Nu ar det 1 st 55 el i toppen, 21 
el 432 + 6 el 144 i masten sS man kanske hors 
av aven pS torsdagarna.

Samre conds fSr man leta efter men man 
orkar mandvrera CQ-aut i 4 tim aven om det 
kanns hopplost. Horde lite av 4PG pS slutet 
men det rackte inte.

GL de Goran es QRS.
SMOCPA: Missade SM4:orna som tydli

gen var QRV endast under min fikarast!
Jag skall forsoka kora SHF-testen i Sr trots 

att den gSr pS mSndagar, hi!
Grejor: 2x loopyagi, 80wut, RX NF 1.0dB. 

Aven QRV 10GHzsmalband (och bredband). 
Forslag: Om de som onskar kora bare en 

kort stund kommer igSng kl 2100 SNT sS blir 
det sakert fler QSOn for alia.

Ar det nSgon som lyssnar pS 432.200 un
der SHF-testen ? Det ar ju ett bra satt att hitta 
varandra for att sedan QSYa uppSt.

73 Lasse.
(anm -FSK. PS kontinenten anvands 

432.350 som mikrovSgsfrekvens.)

FORDELNING mellan distrikten
VHF UHF SHF

Distrikt 0 17% 11% 17%
Distrikt 1 6% 7% 0%
Distrikt 2 13% 11% 0%
Distrikt 3 10% 22% 17%
Distrikt 4 15% 7% 8%
Distrikt 5 10% 11% 25%
Distrikt 6 11% 7% 0%
Distrikt 7 16% 22% 33%

KLUBBTAVLINGEN

NR CALL
ANTAL QSO 

VHF UHF SHF
TOTAL

POANG
KLUBB
POANG

1 SK1BL 6 2 - 51381 1000.00
2 SK3AH 3 4 1 44602 868.04
3 SK0CT 2 2 3 32409 630.75
4 SK2AU 4 2 28673 558.02
5 SK4IL 7 - 25442 495.14
6 SK0UX 1 1 14440 281.01
7 SK5DB 2 1 1 14088 274.16
8 SK7OA 1 1 13427 261.31
9 SKOBJ 1 - 12471 242.69

10 SK2KW 2 - 11839 230.41
11 SK7UO 2 1 10899 212.12
12 SL5ZZC 1 - 10870 211.55
13 SK5EU 1 - 10710 208.43
14 SK6HD 1 - 9756 189.87
15 SK7CA 1 1 9305 181.08
16 SK0TR 3 - 9076 176.62
17 SK2AT 5 1 9001 175.18
18 SK7BQ 1 1 8868 172.58
19 SK5AS 2 - 8721 169.73
20 SK7FK 1 1 2 8615 167.65
21 SK6CM 1 8565 166.68
22 SK4RL 7 8420 163.87
23 SK6QW 1 8306 161.63
24 SK7CE 1 1 8229 160.13
25 SK3LH 2 6154 119.76
26 SK7JD 1 5878 114.40
27 SK7HW 1 5809 113.05
28 SK7PL 1 5283 102.81
29 SK7AX 1 5067 98.60
30 SK0AR 1 4898 95.31
31 SK0NZ 1 1 4486 95.09
32 SK7IZ 1 4613 89.78
33 SK3KH 1 4495 87.46
34 SK3JR 1 4314 83.95
35 SK0HB 1 4237 82.46
36 SK4UH 1 3868 75.28
37 SK6DG - 1 3080 59.92
38 SK5JE 1 3052 59.39
39 SK6IF 2 2956 57.53
40 SKOEJ 1 2942 57.25
41 SK0CC 1 2886 56.15
42 SK7BT 1 1 2491 48.47
43 SK5EW - 1 2364 46.00
44 SK6AG 1 2177 42.34
45 SK6PB 1 2035 39.59
46 SK6NP 1 2010 39.09
47 SK6AB 1 1922 37.40
48 SK2QG 1 1914 37.25
49 SK2TO 1 1134 22.07
50 SK4BW - 1 1096 21.32
51 SK3BG - 1 228 4.41

KOMMENTAR FRAN TESTLEDAREN
Allmant sS var condsen inte de allra basta 

och den kraftiga kylan fick nog mSnga att re- 
ducera sitt testkorande p.g.a. strejkande ro- 
torer och nedisade antenner.

De olika helgerna bidrog ocksS till att akti- 
viteten pS banden blev som det blev.

VHF
God aktivitet med over 100 loggar. Att tes- 

ten gick pS Trettondagen gav nog lite extra dS 
de fiesta kommit hem frSn ledigheten.

Mycket god aktivitet frSn SM2 som jag 
hoppas hSIler i sig under hela 1987, sS prova 
med antennerna ditSt.

Condsen var nog lite under det normala 
men dom vanligt kom det en liten Aurora 
snutt som gynnade de norra delarna.

UHF
HJALP !! Var fanns alia aktiva ? Endast 27 

loggar. Ett riktigt botten napp. Det kan ju bero 
pS att testen gick pS nySrsdagen dS mSnga ar 
bortresta. DetsSg likadant ut under forra Sret 
dS testen gick den 2:a.

Condsen var nog inte speciellt goda har 
heller,

SHF
Har var det ganska normalt antal loggar. En 

ny (gammal) signal dok i alia fall upp pS ban-

KOMMENTARER
SKOEJ: Vanta ni bare ! Vilken klubb som 

vinner 1987 ar inte avgjort annu
SK6QW: Forsta testen frSn SK6QW, men 

inte den sista. Tyvarr verkade condsen ratt sS 
dSliga. Vi har ocksS problem med kontakter- 
na St oster pS grund av nSgra hoga kullar.

Utrustningen ar en IC221E med 100w PA 
och en 15 el pS 25 meters hojd.

73 vi hors SM6NJK Peter mfl.
SK3AH: Kallaste testen nSgonsin, med en 

temp av -29 pS "VSrtan” d.v.s VSrdkasberget. 
Trots kyla och flera stormar funkade antenn 
och rotor bra. Skapliga conds mot norr och 
vaster. Kul med "gamla" uvar, som 2AQE och 
2ECL. Hoppas fortsatt god aktivitet under 
1987. Kommer att kora testerna pS VHF och 
UHF hela Sret. Har mer effekt pS 70cm nu. 
80w istallet for 10w. Deltar i kvartalstesterna 
oxo.

Bilen startade vid hemfarden kl 2300.
Tack till Lennart SM3AFT som ISnat mig 

utrustning och ordnat med mast och resning 
av denna under hosten.

73 Rolf 3COL
SM3HZH: Det gick faktiskt att kora en del 

stationer pS en kvartvSgs GP i garderoben !! 
Jag kommer igen med 16 el Tonna sS fort den 
ar repad och vind tillSter. Skall forsoka vara 
med pS sS mSnga 2 meter tester som mojligt 
under 1987. Beama garna in JP73.

73 de Rolf.
SM0RGM: Premiartestfor min del. Jag kor 

med IC271E(25w), 10elx-yagiochen preamp 
som snart ska upp i masten. Vi hors !

73 de Stefan.

SM3GHW: Kul med forsta VHF-testen 87. 
Skapliga conds men mycket QSB. Hoppas 
att kunna kora fler tester an i fjol. Hoppas att 
folket i sodra delarna vrider sina antenner 
norrut. Vi finns dar. Vi ar ett 10-tal som kor pS 
ISga delen runt Ostersund.

73 frSn Kent.
SM3RAB: Jaha, dS var man QRV igen. In

ga superconds direkt men nSgra OH-stn pS 
tropo gick att kora. Extremt dSligt soderut for 
min del.

Kor med TS520SE + xverter 4- 8 el yagi 
och 70 watt.

73 Ulf.
SMOOCV: Kul att fS kora VHF-test igen. Ar 

normalt upptagen pS tisdagskvallarna. Hyf- 
sade conds men dSligt med aktiviteten. Kan
ske antennrotorerna gick trogt i kylan, Hi ! 

73 de Bjorn.

SM6RHY: Detta var min forsta test men 
absolut inte den sista. Det blev kanske inte sS 
mSnga QSOn men inte att undra pS det med 
en vertikal polariserad Dicone antenn for 70 
MHz bandet. Vi hors nasta test, forhopp- 
ningsvis med en battre antenn.

73 de HSkan.

UHFTESTEN JANUARI
NR

1
CALL

SM5BEI
LOC 

JP90EB
QSO

28
POANG

7557
2 SM3AKW JP92AO 17 4062
3 SK3AH JP82XO 18 3694
4 SM7OEL JO65LS 27 3651
5 SM7BHM JO76BA 20 2528
6 SM7CFE JO76TD 13 2465
7 SM7LXV JO65SL 18 2431
8 SM5HYZ JP80PE 10 2099
9 SK1BL/1 JO97EM 8 1705

10 SK0UX JO99BM 9 1701
11 SM6CWM JO67ET 6 1540
12 SM5DIC J089J T 8 1352
13 SM2KIX KP04MS 7 1073
14 SMOOUG JO89VG 7 991

CN 
LD ’J 

N o in
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SM10AT J097JR 42 10221
SK6QW JO68WR 63 9813
SM7CXI JO76SE 57 9734
SK0UX JO99BM 60 9460
SM70SW JO76TO 49 9440
SM7NNJ JO86DQ 44 9275
SM6MVE JO67IX 50 8618
SM7LXV JO65SL 54 8465
SM1CJV JO97EF 31 7530
SM3RLJ JP93OH 39 7243
SM1MUT JO97EJ 30 7201
SM0PIF JO89VG 52 7130
SK5JE JO88SW 41 6968
SM2DMU KP04KE 31 6917
SM5LXA JO78SK 43 6848
SM5PLW JO78SJ 40 6659
SK7OL JO66NC 42 6406
SM0RLY JO89VE 52 6208
SMOOUG JO89VG 43 6197
SM0PSE J099AH 48 6132
SM5MCZ JO88CG 37 6019
SM2PSJ KP05UK 22 6004
SM2EZT KP05UK 24 5938
SM7HPK JO76DG 39 5870
SM6CYZ JO66MK 27 5749
SM5PAO JO89TT 35 5357
SM5HYZ JP80PE 26 5249
SK5EU JO78SJ 37 5218
SM4KL JO69OJ 42 5083
SM2ILF KP04NP 21 4899
SM0RGM JO99DF 42 4738
SM6PIS JO68ED 33 4622
SK7AF JO77LQ 28 4612
SM6RWY JO57XP 29 4348
SM4HAK JP71GA 19 4185
SM0RCL JO89VF 31 4153
SM5DYC JO89GW 31 4080
SM4KBC JO69NI 27 3988
SK7CE/7 JO65QQ 31 3640
SM7SY JO65OQ 30 3629
SM6OPX JO58RG 25 3593
SM7PIK JO86BJ 21 3322
SM4P0W JP80CD 24 3293
SM60PW JO58RG 26 3177
SM5BEI JO89XK 9 3158
SK4IL JO69OI 32 3117
SM4RKW JO69RN 26 2966
SM2KIX KP04MS 16 2952
SM7LXU JO65TL 19 2894
SM70BW JO65OP 26 2631
SM6MUY JO67DS 19 2620
SM1NFH JO97DO 17 2609
SM6RDA JO58QM 21 2534
SM7PTZ JO77OC 16 2371
SM1CIO JO97HR 15 2265
SM6RCE JO58RG 16 2173
SM3NSE/M JP83TU 19 2169
SM4JHK JO69KR 20 2096
SM6RHY JO58XI 19 1993
SM7OLB JO66TJ 16 1958
SM4KJN JO69SJ 26 1904
SM5PEY/M JO89SW 18 1803
SM4FYT JO69UJ 22 1749
SM4DOG JP70LR 8 1748
SM2EKA JP93VV 15 1732
SM7EA JO76UE 11 1650
SM6OAG JO67GW 9 1649
SM5FDA JO89PA 17 1644
SM40WB J0690J 16 1510
SM7NGH JO65ML 16 1477
SM3RAB JP82VW 14 1451
SM2PYN KP03CT 20 1444
SM5KQS JO88NQ 11 1434
SM2OKD KP03EQ 18 1428
SK2AT KP03DU 20 1302
SK4RL JO69SJ 18 1241
SMOIKR JO89WF 5 1233
SM4DHT JO69JQ 15 1226
SM4RKS JO69SJ 18 1195
SM4MWY JO69RK 19 1083
SM2RIX JP93UV 17 1053
SM6MVL JO67QN 5 821
SM4CE JO69HP 10 796
SM4RKZ JO69WJ 11 752
SM4RPE JO69SJ 19 719
SM6NZE JO68PO 9 684
SM2NNX JP93WO 14 658
SM3LIC JP92FW 9 632
SM7PYU/7 JO76TE 6 583
SM3GBA JP82QK 11 541
SM6DBZ JO58RG 9 418

106 SM5HQN J089J K 7 394
107 SM2PJX JP95GA 5 362
108 SM3HZH JP73SU 7 355
109 SM7MXP J076SO 5 327
110 SMOOPC JO89XJ 11 292
111 SK3BG JP82PI 9 266
112 SM4RBS JO69SJ 4 193
113 SM30WW JP93OH 2 36
114 SM0RCK JO99BH 2 34

KOMMENTARER:
SM5MIX: Normala conds, bra aktivitet, 

smal antennlob + trog rotor gjorde att jag 
formodligen missade en del stn. Kul andS I

SM6RHY: Den har gSngen gick det battre 
med en 15 elements x-yagi, men konditioner- 
na gjorde val sitt.

Tyckte det var lite aurora, kan det stamma. 
73 de HSkan.

SK3AH: Aktivitetstesterna 1986 VHF. Un
der 1986 har SK3AH kort 955 QSO'n och det 
har blivit 33.07 poang per QSO. 79 olika rutor 
har kontaktats. Langsta QSO UV3NH 1336 
km. SK3AH deltar aven 1987 i de fiesta tes- 
terna. Hoppas aktiviteten fortsatter oka. Pa 
70 cm mer effekt i Sr. 80w istallet for 10w. 
73/Rolf 3COL.

SMOIKR: Valdigt mycket QRM.
SM6RWY: Min forsta test och jag ar ndjd 

med resultatet. Men jag forstSr inte 6CLU/6 
som nar det var en timme kvar hade kort 80 
QSO'n och jag fick 29 under hela testen....

Kommer tillbaka till nasta test med nya fris- 
ka tag. 73 Leif.

SM7NGH: Hade testen gStt 2 dagar tidiga- 
re hade poangskorden blivit storre. Jag korde 
dS 7 st i rutorna IO93 och IO94. 73 de Jan.

SM3NSE: (nedkortad tyvarr) Det har var 
var forsta test pa flera Sr. VSrt QTH (mobilt) 
var Solbergsliden (JP83TU), 593 moh. PS 
grund av dSlig planering var vi inte QRV foran 
ca 1930 UT darav det nSgot magra resultatet. 
I viss mSn kan det ocksS bero pS att ingen 
vantade sig en station i dessa trakter.

Beama in JP83TU i kommande tester, det 
kan Iona sig.

UHFTESTEN FEBRUARI
MR

1

CALL

SM5BEI

LOC

JP90EB

QSO

33

POANG

7492
2 SM3AKW JP92AO 25 6707
3 SK0UX JO99BM 29 5123
4 SM7FMX JO65KN 31 4483
5 SM6CWM JO67ET 15 4346
6 SM7CFE JO76TD 15 3580
7 SM1LPU JO97EM 14 3384
8 SM7LXV JO65SL 24 3184
9 SM4KYN JO79BH 14 3020

10 SM5QA JO89WJ 17 2518
11 SM7NNJ JO86DQ 11 2153
12 SMOOGL JO99AH 18 2009
13 SM5HYZ JP80PE 13 1681
14 SM4POB JP70IK 5 1472
15 SM5FHF JO89TV 11 1436
16 SK3AH JP82XO 11 1399
17 SM3AZV JP83VB 6 1322
18 SM7LXU JO65TL 10 1246
19 SM10AT JO97JR 5 1190
20 SM5DIC JO89JT 11 1137
21 SM3JSW JP81MX 9 1134
22 SM4PG JO79BH 8 812
23 SL5ZZC JO89NQ 7 787
24 SM7LXC JO65WK 5 684
25 SM6MVE JO67IX 4 542
26 SM2ILF KP04NP 3 423
27 SMOIKR JO89WF 6 405
28 SM7MXP/7 JO76RP 3 402
29 SM3GBA JP82QK 7 248
30 SMOOUG JO89VG 7 214
31 SM2KIX KP04MS 2 158
32 SMODXO JO89XJ 6 142
33 SM3LIC JP92FW 1 75
34 SK0NZ/0 JO89XJ 4 54

57
64
47
61
52
37

QSO

93
109 
71
94 
92

det. Valkommen SM3AZV, hoppas fa se din 
logg flera gSnger.

Aven har lyste condsen med sin frSnvaro, 
eller kan vintervadret ha pSverkat antennut- 
rustningen ?

klubbtAvlingen
Trots att det bara ar forsta omgSngen ser 

toppen utsom underforraSret, men detfinns 
klubbar som i Sr har forberett sig battre an 
forra Sret.

SS det blir nog inte lika latt att kapa hem se- 
gern i Sr, bered er pS en jamn kamp.

RESULTAT NRRL's NORDISKA 
VHF-TEST 1986

144 MHz Single operator

39 stationer deltog

Nr

1

Call

SM7LXV

Locator

JO65SL

QSO

117

Poang

34813
2 OZ1KLU JO46LC 68 25422
3 OZ1DSK JO44TU 61 22170
4 OZ1LO JO55VC 61 20585
5 OZ1FBV/A JO54XO 65 20207
6 SM5BEI JP90EB 63 17687
7 SMOFUO JO89UE 47 16966
8 OZ8YB/A JO55QK 47 11113
9 SM7GWU JO78LB 36 10976

10 LA2OJ JO59FJ 35 10891

12 SM7LNJ JO65OQ 33 8920
17 SM6LPW JO57TQ 7 6088
18 SM3RLJ JP93OH 24 5930
20 SM7NNJ JO86DQ 11 3107
21 SM7MXP JO76SO 11 3047
25 SM70BW J0650 P 14 2289
26 SM7OYE JO65LN 14 2215
29 SM2MZD KP04EB 10 1680
31 SM2PYN KP03CT 8 1035
34 SM3GBA JP82QK 6 660
35 SM7RHI JO65OQ 9 304
36 SM3NXC JP82MI 3 259
39 SM5PRE JO78TJ 1 52

144 MHz Multi operator

18 stationer deltog.
Checklog: LA9FY
Diskvalificerade: LA8AK, SM7LXP

Nr Call Locator QSO Poang

1 SM7AED J06601 135 55371
2 OZ5HAM/P JO75JE 152 51974
3 SK7BQ/6 JO66LJ 135 44884
4 OZ4EDR JO75IC 86 33753
5 OZ1KLB JO55MR 107 31742
6 SK4BX J0790 F 88 26999
7 OZ8ERA JO66GA 71 24094
8 OZ1ALS/P J044WA 78 16470
9 SK7CE/7 JO65QQ 63 13284

10 SK0NZ JO99BM 72 12012

12 SK3AH JP82XO 38 10664
14 SL1FR0/1 JO96BV 25 7402
15 SK6HD JO68SD 21 6499
17 SL5ZZC JO89NQ 21 5529

POANG

27791
22908
20806
18304
16321
15631
12636
12488
12009
11051
11022
10573
10415
10290

VHF TESTEN FEBRUARI
NR CALL LOC

1 SK1BL/1 JO97EM
2 SM6CLU/6 JO68RO
3 SK3AH JP82XO
4 SM5MIX JO78ME
5 SK4DE JO79FF
6 SKOBJ/O JO88WW
7 SK6CM JO68FQ
8 SK0LM JO89XH
9 SK7JD JO87HS

10 SK7HW JO76KV
11 SM2CKR KP03DQ
12 SL5ZZC JO89NQ
13 SK6HD JO68SD
14 SM3AZV JP83VB

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

88
89
90
91
92
93

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

88
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KOMMENTARER:
SM4KYN: Bedrovlig aktivitettrots hyfsade 

conds. 5FHF horde ej mina 500 watt ? Har 
stora TVI problem med 10 watt St vissa hall. 
Horde flera LA men kunde ej beama rakt p3 
dom.

SMOOGL: Min forsta test. Blev alldeles 
overvaldigad av distanserna 250-350 km.

Forsta gSngen jag korde OH pS 70 cm. Fick 
klattra upp pa taket 4 ggr och vrida antennen, 
har ingen rotor namligen. 73 Sigvard.

SK0NZ: Etter knappt tv3 timmar, 4 QSOn 
och basta QRB 17 km insSg vi att antennen 
nog inte var vad den borde... (massa SWR). 
Men vi kommer igen nasta test! Peter/OPC.

SM0IKR: En undran frSn en nyborjare ar 
CW-delen 10 kHz bred ?

KOMMENTARER
SM0CPA: QRV de tre sista timmarna. Sis

ta timmen 1 QSO ! Endast 3 DX > 100 km. 
CQ maskinen f§r jobba for hogtryck. Men 
premiartest QSO 10 GHz smalband med 
SK0UX (OLKE:sgrejor). Snartfinns 17statio
ner i Malardalen + Aland. Huka ertjejer och 
grabbar! 73 Lasse.

SM6ESG: Det gick ju bra det har, trots att 
jag inte deltagit i en test p3 sakert 10 Sr. UFB 
Conds.

23 QSO pS 1296, 7 st pA 2.3 och 3 st pS 5.7. 
SM0IKR: Condsen racker ej till riktigt for 

att gS till SM7.
SK5EW: BEI's Finlandare och CFE's Dans- 

kar hordes ej har. Kul andS.

SHF-TESTEN FEBRUARI
NR CALL LOC

JO67CC 
JO65LK

QSO

33
37

POANG

9341
5723

1
2

SM6ESG
SM7DKF

3 SM7EYW JO65MO 35 5108
4 SM7CFE JO76TD 17 4072
5 SM7FMX JO65KN 20 2664
6 SK5EW J079V A 10 1662
7 SM4PG JO79BH 6 1054
8 SM7EA JO76UE 5 1030
9 SM6CWM JO67ET 4 1017

10 SM5BEI JO89XK 11 872
11 SM0CPA JO89XH 10 739
12 SM3AKW JP92AO 3 711
13 SM5QA JO89WJ 9 622
14 SK0UX JO99BM 8 571
15 SM0IKR JO89WF 8 555
16 SM3AZV JP83VB 1 54
17 SM0LHY JO99BK 3 37
18 SM5FHF JO89TV 1 10

QRV 2.3 GHz: SM6ESG
QRV 5.7 GHz: SM6ESG
QRV 10 GHz SK0UX, SM0CPA, SM5QA

KOMMENTAR FRAN TESTLEDAREN
Tyvarr s3 ville inte tekniken det jag ville, sS 

f§r avstci frSn TIO I TOPP denna gSng.
Jag ar nSgot imponerad denna g3ng. 

SM6ESG's fantastiska resultat pa SHF och 
den stora mangden loggar p£ VHF.

VHF

Inte nSgra speciella conds men bra aktivi- 
tet. Som vanligt lite aurora som mest berorde 
nordligaste delen.

UHF

Condsen kunde ju ha varit battre liksom 
logginskickandet, men det kommer sakert 
battre tider.

SHF
Fantastiskt!!! Vilka conds i sodra Sverige. 

Alla poang rekord slagna med bred marginal. 
Det ar dags nu att ga uppSt ifrekvens for att 
vara med i toppen.

SAND BILDER TILL VHF-SPALTEN KLUBBTAVLINGEN
Ja, trenden holler i sig, men det ar en och 

annan ny p5 de hogre positionerna.

KLUBBTAVLINGEN

NR CALL
ANTAL
VHF UHF

QSO
SHF

1 SK1BL 6 2
2 SK3AH 2 3 1
3 SK4IL 6 - -
4 SK0CT 3 5 3
5 SK7FK 2 1 2
6 SK4DE 1 1
7 SK7OA 2 3
8 SK0UX 1 1 1
9 SK2AU 4 2

10 SK5DB 3 2 1
11 SK2AT 6 -
12 SK7BT 1 1
13 SK7CA 2 1
14 SKOBJ 1 -
15 SK6NP 2 1
16 SK5AS 2 -
17 SK7HW 2 -
18 SK6DG 1 1 1
19 SK6CM 1 -
20 SK0LM 1 -
21 SL5ZZC 1 1
22 SK7JD 1 -
23 SK4RL 8 -
24 SK7UO 2 1
25 SK6HD 1 -
26 SK0HB 2 -
27 SK6QW 1 -
28 SK7RA 1 -
29 SK3LH 3 -
30 SK6IF 4 -
31 SK5JE 2 -
32 SKOEJ 1 -
33 SK2KW 1 -
34 SK7OL 1 -
35 SK7CE 2 -
36 SK0TR 1 -
37 SK5BN 1 -
38 SK5EU 1 -
39 SK5EW - - 1
40 SK7AF 1 -
41 SK4UW 3 -
42 SK4UH 1 -
43 SK6PB 2 -
44 SK4BW - 1
45 SK6GX 1 -
46 SK3BG 2 1
47 SK2QG 1 -
48 SK0NZ 1 1
49 SK5LW 1 -
50 SK2TO 1 - -
51 SK0MT - 1

Frekvenslista for amatorradiosatelliter (Avstangd)

KLUBB 
POANG

1000.00 
598.09
566.17 
537.19
369.91
334.91
323.31
320.79
313.86
279.66
269.29
253.98 
253.16 
234.11
214.53
202.30 
201.01
200.56
189.25 
187.04
181.93
179.86
158.87
158.31
155.99
155.18 
146.96
145.79 
141.50
140.18
128.98
106.78
103.59
95.93
93.90
91.84
90.15
78.15
74.65 
69.06
61.67
49.31
48.17
44.09
29.85
19.50
9.85
5.99
5.90
5.41 
1.66

Mode

Transponder Robot

145.85 + 145.87 + 435.91
145.89 + 145.91

NASA no Namn Upplank Nerlank Upp Ner Fyr/telemetri

11095 RS-1 F u n g e r a r ej 29.401
12999 RS-5 145.910 - 145.950 29.410 - 29.450 (145.826 29.331) 29.330 29.450
13001 RS-7 145.960 - 146.000 29.460 - 29.500 (145.835 29.341) 29.340 29.500
14129 AO-10 435.160 - 435.045 145.843 - 145.959 145.810 (145.987)

(1269.05 - 1269.85 436.95 - 436.15) (436.04 436.02)
16909 FO-12 145.90 - 146.00 435.80 - 435.90 435.797

12888 UO-9 7.050
145.825
2401.0

14.002 21.002 29.510
435.025

10470

HF fyrar 
Telemetri
SHF fyrar

14781 UO-11 145.825 435.025 Telemetri
2401 SHFfyr

TOTAL 
POANG 

66765
39933 
37801
35866
24699 
22361 
21587
21419 
20955 
18673 
17981 
16958 
16903 
15631 
14324 
13507
13422 
13392 
12636
12488
12147 
12009 
10607 
10571
10415 
10361 
9813 
9734 
9448 
9361 
8612 
7130 
6917 
6406 
6271 
6132 
6019 
5218 
4986 
4612 
4118 
3293 
3218 
2944 
1993 
1303 
658

362
111

C
D
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23124 1207 042 16201 1245 222
23137 1356 071 16216 1324 231
23149 1347 070 16230 1223 216
23161 1337 069 16245 1301 226
23173 1327 068 16259 1201 210
23185 1318 067 16274 1239 220
23197 1308 067 16289 1317 230
23209 1258 066 16303 1217 214
23221 1249 065 16318 1255 224
23233 1239 064 16333 1333 234
23245 1229 063 16347 1233 218
23257 1219 062 16362 1311 228
23269 1210 061 16376 1211 213
23281 1200 060 16391 1249 223
23294 1350 089 16406 1327 232
23306 1340 088 16420 1227 217
23318 1330 088 16435 1305 227
23330 1321 087 16449 1205 211
23342 1311 086 16464 1243 221
23354 1301 085 16479 1321 231
23366 1251 084 16493 1221 215
23378 1242 083 16508 1259 225
23390 1232 082 16523 1337 235
23402 1222 081 16537 1237 219
23414 1213 080 16552 1315 229
23426 1203 079 16566 1214 214
23439 1353 108 16581 1252 224
23451 1343 108 16596 1331 233
23463 1333 107 16610 1230 218
23475 1323 106 16625 1308 228
23487 1314 105 16639 1208 212

23055 1305
23067 1300
23079 1255
23091 1249
23103 1244
23115 1238
23127 1233
23139 1228
23151 1222
23163 1217
23175 1212
23187 1206
23199 1201
23212 1355
23224 1350
23236 1344
23248 1339
23260 1333
23272 1328
23284 1323
23296 1317
23308 1312
23320 1307
23332 1301
23344 1256
23356 1250
23368 1245
23380 1240
23392 1234
23404 1229
23416 1224

735
-■: 6
35 7

F0-12
VARV UT °W
2672
2685
2697
2710
2722
2735
2747
2759
2772
2784
2797
2809 
2822
2834
2847
2859
2872

2921
2934
2946
2959
2971
2984
2996
3008

1221
1324
1232
1336
1243
1347
1255
1203
1306
1214
1318
1225
1329
1237
1340
1248
1352
1259
1207
1311
1219
1322
1230
1333
1241
1345
1253
1200

044
064
055
075
066
086
077
068
088
079
099 
090
110
101
121
112
132
123
113
134
124
145
135
156
146
166
157
148

3021 1304 168
3033 1212 159
3046 1315 179

°W °w VARV °WVARV VARV

0-11
UT

RS 7
UT

E K VATO R PASS AG ETID E R
RS 5

UT

8

a

UO-11
Surrey hSIler for narvarande pa att vanda 

satelliten upp och ner. Medan detta pSgSr 
kommer annan verksamhet att upphora tem- 
porart.

RS-5 och RS-7
Sporadiskt aktiva. Befinner sig i eklips 

fram till slutet av mars 1987. Batterierna ar i 
mycket dalig kondition.

AO-10
Verkar fungera bra i Mode:B med IHU av- 

stangd. I mars kommer solvinkeln Snyo att bli 
ogynnsam. Darfor kommer AO-10 under 
mars och april inte att fci anvandas for kom- 
munikation.

Kommande.
RS-9 och RS 
Phase IIIC 
Phase IV 
JAS-1B

april 1987
juli 1988

1990
1989

-10

Frekvenstabell, se foregaende sida.

Senaste nytt hittar du pa:
AM SAT Europanatet 14280 Lordagar 1000 UTC

Ryska natet 14292 Lordagar 1300 UTC 
Svenska natet 3740 Sondagar 1000 SNT

AMSAT-SM, Box 1311, 600 43 Norrkoping 
011-238428 (SM5IXE)

Omloppstid 
RS5 119.5519
RS7 119.1926
0-11 98.54726
FO-12 115.6535

Increment
30.0148 
29.9249 
24.6370 
29.2390

KODTABELL

ELEVATION -3 10
-iij -20 

BoK I mu

20 30
-30 -^0

00 - 20

0^+0 -0A.0

OSCAR 10 OVER HORISONTEN

20--J40 1
40-360 2

000-020
020-040

DAG 
15/ 3 
16/ 3 
17/ 3 
18/ 3 
19/ 3 
20/3 
21/3 
22/3 
23/3 
24/3 
25/ 3 
26/3 
27/3 
28/3 
29/ 3 
30/3 
31/3 
1/4 
2/4 
3/4 
4/ 4 
5/4 
6/ 4 
7/4 
8/4 
9/ 4 

10/4 
11/4 
12/4 
13/4 
14/ 4

SM5CJF

SATELLITER
SM0DZL, Anders Svensson, Blabarsvagen 9, 761 00 Norrtalje. Tel. 0176-19862
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RADIOSAMBAND
SM3BP, Olle Berglund, Hartsvagen 10, 820 22 Sandarne. Tel 0270-60888

NATTRAFIK-TELEFONI
rAd och anvisningar

"Varfor ett NAT - vad ska det vara bra for?" 
undrar kanske nAgon van av oordning. "Du- 
ger inte vAra 'ringar'?" ....

Jo for all del, dom duger sakert bra. I syn- 
nerhet om ringen bestAr av drivna operatdrer 
som ide fiesta fall kannervarandra. DAfunkar 
det utmarkt.

Ett NAT skiljer sig frAn en ring genom att 
det styrs av en "ordforande" som benamnes 
"natkontroll" (NCS = Net Control Station). 
Redan namnandet av ordet "kontroll" - for 
att inte tala om "NCS" - har val redan orsakat 
ett bortfall av lasare som ar allergiska mot 
ordning och reda. Ty ORDNING och REDA 
ar natets kannetecken.

Ett NAT behover inte vara stelt och trAkigt 
for att uppfylla ovanstAende kannetecken. 
Det beror pA NCS och inte minst natdeltagar- 
na hur pass intressant och roande natet kom- 
mer att bli.

Hur gAr det till?
Ett NAT startas som regel av en klubb eller 

organisation. Dop garna natet till ett trevligt - 
garna fantasifullt - namn, som speglar natets 
geografiska utbredning eller dess andamAI. 
T.ex: SoderAsnatet, Goingenatet, Dackena- 
tet, Pensionarsnatet, Tivedsnatet, Koppar- 
natet etc. etc.

Utse NCS - och bitradande, sA att natet kan 
koras vid forfall for den ordinarie. Satt upp en 
"dagordning" for natet och folj den i huvud- 
sak, men var inte radd for att improvisera - det 
ger "farg" At natet och gor det intressanta re. 
Foljande inslag kan utgora "ryggraden" i na
tet:

1. Klubbnyheter och information.
2. Tekniska frAgor.
3. Bytesbors dar natdeltagarna kan byta 

grejor med varandra.
4. Trafikstund. In- och utslapp av ra

diogram.
NCS oppnar natet pA utsatt tid med ett 

natmeddelande: (Ex) "Detta ar SK... med 
natet, traffpunkten for sandaramatdrer 

inom ....! Natet gAr varje ...dag klockan .... 
over relastationen pA kanal R.! Natkont
roll ar och jag heter ! Alla som vill del- 
taga i natet ropar in! Jag lyssnar!"

De som onskar deltaga i natet ropar nu in 
med sin anropssignal och om det ar forsta 
gAngen han eller hon deltar sA ar det lampligt 
att aven tala om namn och QTH.

Nar NCS upprepat inropningsproceduren 
ett antal gAnger och marker att inga fler inrop 
kommer ar det dags att kora igAng. NCS laser 
upp vilka som anmalt sig och halsar dem val- 
komna. Sedan ar det bara att gA over till de 
olika punkterna i "dagordningen".

Natdeltagarna deltager naturligtvis genom 
inlagg i de olika frAgorna som kan berdra allt 
som har med amatorradio att gora. Men man 
hoppar inte in hur som heist! Du begar ordet 
genom " Brejk - SM..." och vantar sedan med 
ditt inlagg tills NCS slapper in dig! Om Du av 
nAgon obegriplig anledning mAste lamna na
tet sA anmaler Du detta till NCS. Denne har 
dA i varje lage klart for sig vilka stationer som 
deltar.

Utnyttja naten!
Det finns naturligtvis oandliga mojligheter 

att utnyttja ett sAdant har nat. Och det ar nat
deltagarna som skall "gora" natet! NCS ar 
endast den sammanhAllande och reglerande 
enheten. Nar man startar ett sAdant har nat 
borjar man mjukt och fint, ty de fiesta ar inte 
vana vid nattrafik. De som gillar de har naten 
ar T-amatorerna - de tycker att detta ger en ny 
dimension At vAr hobby. I synnerhet som de 
har fAr chansen att via "de gamla uvarna" 
komma ut pA kortvAg med radiogram samt in
te minst ta del av deras erfarenheter.

Vi skall Aterkomma med berattelser om nat 
som startas och erfarenheter som gjorts - 
men dA mAste vi fA rapporter om detta till 
spalten!

LYCKA TILL! ANVAND ER TYSTA RE- 
LASTATION TILL NAGOT VIKTIGT! STAR- 
TA ETT NAT!!

Visar sig natet livskraftigt och blir regel- 
bundet Aterkommande infors det i SARNET 
NET-GUIDE. En viktig information for amato- 
rer i andra delar av landet vid besok inom na
tets tackningsomrAde.

* * * SM3AVW - SM3BP * * *

RADIOAMAT0RENS GODA
radiosambandsfOrmAga

innebar att han eller hon inser och lever ef- 
ter foljande principer:

-*- att DINA insatser ar nodvandiga for att 
radiosambandet ska bli effektivt,

-**- att DU vAgar tro pA dig sjalv och dina 
kunskaper,

-***- att DU ar generos mot dig sjalv for att 
kunna vara det mot andra,

-****- att ALLA har sina fortjanster och 
kan hjalpa dig och att alia har sina svaga sidor 
och behover DIN hjalp,

-****♦- att DU sjalv och alia andra kan 
drabbas av minnesfel, tankefel och misstag 
under ett samband. Slosa inte tid for att "rad- 
da ditt ansikte". Erkann misstag - ratta dem 
snarast!

-*****♦- att DU mAste frAga om istallet for 
att gissa om nAgot ar oklart eller nar nAgon 
sander nAgot DU inte forstAr,

-♦****♦*- att DU mAste efterstrava klarhet 
och darfor kollationera ifall Du tycker att nA
got verkar skumt,

-********_att DU gor vad Du forvantardig 
att ANDRA ska gora,

.*********. att DU lojalt deltar i radiosam- 
bandsarbetet och efterSt talar om vad DU 
tycker ar fel!

—ooo SSK ooo—

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o SARNET - SWEDISH AMATEUR RADIO NET o 
o NET-GUIDE o

o-— SvT C W -o

MON 1830 3565 SAN/A SARNET Call:SK3SSK

TUE 1830 3565SAN/B SARNET Call:SK7SSK
2000 3555-—- DL-NET Call:DL1GBZ
2000 3520—- RNARS Call:------

WED 1600 3508 TOPS UK-NET Call:------
1830 3565 SAN/C SARNET Call:SK0SSK
2100 3565-RST- TFCNET Call:OZ8O

THU 1830 3565 SAN/D SARNET Call:SK7SSK
2130 3565SAN/L SARNET Call:SK3SSK

FRI 1745 3578 SCAG H-SPEED Call:SM6NFF
1830 3565SAN/F SARNET Call:SK3SSK

SAT 1430 3545SMHSCHSPEED Call:SK0SC
1500 3560 SCAG QRP-NET Call:SM7KJH
1600 3555 SCAG RC--NET Call:OZ8O

SUN 1030 7038 SCAG TFC-NET Call:SM7KJH
1400 14055 SCAG DX-NET Call:SM6NFF
1800 3525SCAG NORDNET Call:SM3OSM
1830 3565 SAN/N SARNET Call:SK3SSK

" THE BEGINNERS' NET"

CuT ......... S S B

WED 2200 3660SAN/J SARNET Call:SK6SSK
" " "SARNET SYD"

FRI 2300 3725 SAN/K SARNET Call:SK2SSK
" " " " " " "Nordkalottnatet" " " " "

SAT 0830 3660 SAN/G SARNET Call:SK-SSK
0900 3740...... SSA HQ Call:SM7DI_Z

SUN 0800 3675 "Nordringen" Call:------
1100 3663-RST- TFCNET Call:OZ8O

o— SvT F M VHF ■o

WED 2130 R6 RIA SAN/Z "Jamtamotnatet"

SUN 2130 145525TSA "Lokalnat for Taby"
2130 R2 RET SAN/M "OdmSrdsnatet 1" 

-"- 2200 R7RHU SAN/M "OdmSrdsnatet 2" 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kompletteringar gors allt efter som aktuel- 
la uppgifter kommer in!

= = = ooo( SSK )ooo= = =

SAMBANDSFUNKTIONAR.
En gladjande handelse i den svenska ama- 

torradiordrelsens historia har agt rum. SSA- 
styrelsen har utsett SM0HEB, Harry Lund- 
stedt, till den forsta sambandsfunktionaren 
med placering i trafiksektionen.

Harry har under flera Ar varit med i SSK:s 
styrelse och dar sarskilt intresserat sig for 
kontakterna med olika samhallsfunktioner 
och amatorradio i samhallets tjanst.

Harry har skrivit om radiosamband i QTC 
vid flera tillfallen och bl .a. informerat om till- 
stAndsvillkoren for radiosamband vid tavlin- 
gar m.m. i QTC 1/85.

Du som har funderingar kring sambands- 
frAgor eller forslag till Atgarder kan kontakta 
Harry hemma pA tfn 08-943618 eller under ar- 
betstid pA 08-810100.

Vi gratulerar SSA till ett gott val och hop- 
pas att hans kapacitet verkligen utnyttjas av 
SSA och dess medlemmar!

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
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sess: -Ant. QNI:Nat: - Ant. 
SAN/A ... 
SAN/B ... 
SAN/C ... 
SAN/D ... 
SAN/F ... 
SAN/G ... 
SAN/L ... 
SAN/M...
SAN/N ...

TRAFIKRAKNING SARNET DEC/86 
Personlig trafikhantering:

SM3CIQ 12, SM6BSM 15, SM70UU 15, 
SM5AHX 20, DL1GBZ/A 21, SM7NWJ 24, 
SM7NYQ 26, OZ8O 38, SM3AVW 73, 
SM3BP 119.

SUMMA HANTERADE RADIOGRAM: 
363.

Natens trafikhantering:
Nat: - Ant. sess: - Ant. QNI: - Ant. QTC:
SAN/A .. .. 4 ... ........ 10.... ....29...
SAN/B .. .. 4 ... ....... 14 .... .... 40 ...
SAN/C .. ..3... ........ 7.... .... 13 ...
SAN/D .. .. 4 ... .......13 .... .... 12...
SAN/F .. ..3... ........ 10.... .... 18...
SAN/G .. ..3... ........ 28.... ....20...
SAN/K .. ..3... ........ 12.... .... 18...
SAN/L .. ..4... ....... 6.... .... 16 ...
SAN/M.. .. 4 ... .......89 .... .... 3...
SAN/N .. ..2... ....... 3.... .... 1 ...
SAN/X .. .. 1 ... ........ 31 .... ....31 ...

SUMMOR: 35... .......223... ...201 ...

TRAFIKRAKNING SARNET JAN/87

Personlig trafikhantering:
SM5AHX 7, DL1GBZ/A 12, SM7NYQ 15, 

SM7OUU 15, SM3AVW 19, SM7GWF 20, 
SM7NWJ 20, OZ8O 55, SM3BP 58.

SUMMA HANTERADE RADIOGRAM: 
221.

Natens trafikhantering: 
- Ant. QTC: 
.. 1 ... 
.. 15... 
.. 4... 
.. 17 ... 
.. 17 ... 
.. 13... 
.. 7... 
.. 1 ... 
.. 7...

SUMMOR: 34.......... 164........ 82...

Egentligen ar det ganska fantastiskt att 
man kunna fA igenom sS pass m^nga radio
gram under s3 dSliga inrikeskonditioner som 
det varit under januari!

+

TILLAMPNINGEN AV RESOLUTION 640 
I ITALIEN.
Info frfin ARI. (Italienska "SSA")

Sedan 1961 har ARI haft frivilliggrupper, 
C.E.R.e (Corpo Emergenza Radioamatori), 
som gjorde stora insatser vid jordbavningar- 
na 1976 och 1980.

Under mSnga 3r tranade medlemmarna sig 
i nodtrafikovningar, sa nar katastrofen var 
verklighet kunde de utfora ett fint nodradio- 
samband.

En av de stdrsta svSrigheterna var att in
lemma dessa frivilliggrupper i den statliga or- 
ganisationen, vilken lokalt ar representerad 
av en inspektor benamnd Prefettura. I den 
normala administrationen overvakar ''Prefet
tura" en provins. Italien ar indelat i 98 pro- 
vinser.

Efter 1980 agerade v3r vice ordf., I2VIE - 
Antonio Capogna - for att komma over dessa 
olagenheter som vid de tvS jordbavningarna 
orsakade Stskillig forsening av ett effektivt 

anvandande av radioamatdrernas nodsam- 
bandsnat. Han vande sig till alia inspektorer 
och deras huvudman - Inrikesdepartemen- 
tet, for att overtyga dem om att samarbete 
med radioamatdrerna ar av stdrsta betydelse 
under de forsta timmarna av ett nodlage. Det 
ar fullt klart att dessa timmar - upp till 12 och 
t.o.m. 48, ar de mest kritiska for bistSnd och 
raddning.

Amatorernas HF-stationer borjade inmon- 
teras pS inspektorernas kontor under 1981 
och en slutlig overenskommelse signerades 
mellan ARI och Inrikesdepartementet 1983.

Nodsamordningen (Protezione Civile) ar 
fordelad i regionala och provinsiella sektorer, 
men i fall av store katastrofer overtas den pS 
provinsnivS.

Den forsta uppgiften for CER-medlemmar- 
na, opererande inom ett katastrofomrSde, ar 
att sanda information till master-stationen 
som ar placerad i respektive "prefettura". 
Tack vare denna ordning f£r den provinsiella 
inspektoren mottaga rapporter inom en myc- 
ket kort tid efter intraffad katastrof.

Varje CER-grupp, i alia provinser, har till 
uppgift att bemanna HF-stationen och att 
genomfdra mSnatliga ovningar i nodtrafik. 
Detta ar den enda skyldighet som, i kraft av 
avtalet mellan ARI och departementet, varje 
CER-medlem har.

Som de tidigare omfattande nodlagena vi- 
sade, ar de forsta 3-5 dygnens tredje-parts- 
trafik for rekvisition av personal och utrust- 
ning via amatorstationerna av utomordent- 
ligt stor vikt. Men, liksom tidigare - och 7 3r 
efter katastrofen i sodra Italien, existerar fort- 
farande ingen overenskommelse om sSdan 
trafik mellan ARI och Post- och Televerket, 
vilken ar den myndighet som bestammer om 
detta.

CER-medlemmarna har en god organisa
tion och ar val forberedda for att utfora tredje- 
parts-trafik, men som situationen ar, mSste 
denna andra uppgift betraktas som "icke- 
planerad" av myndigheten.

Enligt vSr Asikt ar utvaxlingen av trafik, be- 
stSende av Icinga och komplexa meddelan- 
den, genom telefoni over relastationer inte 
alls effektivt.

Under 1976 och 1980 fann vi att den teore- 
tiska hastigheten av 40 ord i minuten, nar 
man skriver ned for hand, inte ar att tanka p3. 

I praktiken ar overforingen 20 ord/min, 
men bokstavering och kollationering reduce- 
rar hastigheten till 8 ord/min. Detta ar det 
verkliga medeltalet nar Stskilliga, komplicera- 
de meddelanden skall utvaxlas under en ISng 
tid.

For tre cir sedan borjade vi orientera oss 
mot RTTY p§ VHF, men den plotsliga och 
starka utvecklingen av "packet" har modifie- 
rat vSra planer.

En "ryggrad" av Packet Digipeaters 
langs "Stoveln"....

I mSnga nord-italienska regionerfinnsflera 
1200-bauds noder i funktion. Under senaste 
sommaren oppnades en packet-forbindelse 
mellan norra och centrala Italien, inberaknat

BRANDKAREN blev
rAddningskAren.

BrandkSren blev Raddningskdren ef
ter drsskiftet - fast med vidgat ansvar. 
Varje kommun skall dessutom ha en 
raddningsnamnd, tidigare brandstyrel- 
se.

I den nya lagen, raddningstjanstlagen 
(SFS 1986:1102), faststalls kommunernas 
och statens ansvar for att forebygga och in- 
gripa vid alia typer av olyckor. Syftet ar att go
re raddningstjansten effektivare.

Lagen skall underlatta samarbetet mellan 
olika raddningsorgan och ge dem battre moj- 
ligheter att vid en raddningsinsats ta hjalp av 
andra.

Den nya lagen ersatter brandlagen, 
brandstadgan och lagen om skyddsStgarder 
vid olyckor i atomanlaggningar.

Begreppet raddningstjanst tacker alia de 
insatser som samhallet skall gore for att radda 
manniskor, egendom eller miljd vid olyckor 
eller vid overhangande fare for olyckor.

Ansvaret for raddningstjansten ligger hos 
kommunerna - utom for vissa speciella omrS- 
den som Staten ansvararfor (se nedanl). Var
je kommun skall ansvara for brandskydd och 
forebygga andra olyckor och skador i 
kommunen.

Tjansteplikt.
Staten ansvarar for raddningstjansten in

om fyra avgransade omrSden:
* FJALLRADDNING (Polisen).
* FLYGRADDNING (Luftfartsverket).
* SJORADDNING (Sjofartsverket).
* RADIOAKTIVA UTSLAPP (Lanssty- 

relsen).
Om det intraffar riktigt store olyckor kan re- 

geringen bestamma att lansstyrelsen eller nS- 
gon annan statlig myndighet skall leda radd
ningstjansten.

Lagen foreskriver ocksS tjansteplikt: alia 
som ar mellan 18 och 65 Sr ar skyldiga att - nar 
det behovs - hjalpa till i raddningstjanst, i den 
mSn hans kunskaper, halsa och kroppskrafter 
tillSter det.

Tjansteplikten fullgors pa anmodan av 
raddningsledaren.

Bland dem som ar tjanstepliktiga och bo- 
satta i kommunen fSr raddningsnamnden ta 
ut lampliga personer for att ingS i kommu- 
nens raddningsvarn. I forsta hand skall frivilli- 
ga tas ut. Den som har tagits ut ar skyldig att 
delta i dvning med raddningsvarnet under 
hogst 20 tim/Sr.

Ratt till ersattning.
Den som pS grund av tjansteplikt eller fri- 

villigt efter anmodan av raddningsledaren har 
medverkat i raddningstjanst eller i dvning 
med raddningskSr har ratt till skalig ersatt
ning for kostnader for resa och uppehalle 
samt for arbete och tidsspillan enligt bestam- 
melser som meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestammer. Han 
har ocksS ratt till ersattning for skada pS kla- 
der och andra personliga tillhorigheter.

Har utrustning for raddningstjanst tillhan- 
dahSllits frivilligt eller tagits i ansprSk med 
stod av lagen, har egendomens agare eller in- 
nehavare ratt till ersattning for skada pS eller 
forsamring av egendomen, forlorad avkast- 
ning eller nytta av egendomen och kostnad 
med anledning av att egendomen har tillhan- 
dahSllits.

I lagen om statligt personskadeskydd 
(1977:265) och lagen om statlig ersattning vid 
ideell skada (1977:266) finns bestammelser 
om ersattning vid personskada till den som 
medverkat i raddningstjanst enligt denna lag 
eller i dvning med raddningskSr.

.._**** SSK ****__.
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Rom, genom anvandandet av en digipeater, 
placerad hogt uppe i Appenninerna. Med 
tanke pa den snabba utvecklingen pa det har 
omrSdet kan vi tanka oss en permanent 
"ryggrad" av 8 eller 10 digipeaters langs 
bergskedjan - mojliggorande kontakter fr^n 
Sicilien till Alperna.

Eftersom hastigheten 1200 baud motsvarar 
1000 ord/min ungefar ar det tillfredsstallan- 
de, men vid en stor katastrof som engagerar 
atskilliga digipeaters med stor trafikvolym ar 
det nog sannolikt att effektiviteten kommer 
att sjunka avsevart.

Ett projekt dar digipeatrarna i den har rygg- 
raden opererar med hastigheten 2 megabaud 
p3 432 MHz ar under utveckling.

Inkoppling av CER-mobiler arbetande med 
1200 baud pa VHF planeras vid varje nod- 
punkt i "ryggraden”.

Naturligtvis kan all sorts digital information 
overforas nar man kopplar upp sig vid nod- 
punkterna.

Detta betyder att majoriteten av nodstatio- 
nerna kan utvaxla meddelanden i ASCII likval 
som biomedicinsk data.

Vissa operatdrer kan ha tillg^ng till en 
hoghastighets-nod for sandning av digitali- 
serad rost och "frysta TV-bilder" etc.

Dessa projekt har intresserat tvS forsk- 
ningsinstitut: Instituto Superiore of Telecom
munications och Communication Research 
Foundation "Bordoni”.

Resultatet av dessa experiment kommer 
att insandas (fore 1990, fcir vi hoppas) till 
CCIR-8. ARI arfaktiskt medlem i denna kom- 
mittes italienska gren.

Manadens nyckel kommer fran W1SM och klarar20 A. Kontakterna har en diameter av 
15 mm och ar av silver.

TELEGRAFISANDNINGAR FRAN RADIO SL5BO

***** s s ***♦*_

prishOjning
Televerket meddelar att kostnaderna for 

tillfalliga radiotillstand har hojts for 1987. For 
amatdrernas del innebar det att radiosam- 
bandstillstanden kommer att hojas till 180:- kr 
fr.o.m. 1 mars 1987.

Kostnaden ar densamma oavsett antalet 
onskade signaler i resp. uppdrag. (Vid tillfalli
ga tillstand av annat slag betalas 180:- for var
je sandare.)

Vid kontakt med Televerket i ett radiosam- 
bandsarende meddelade emellertid Eva-Lisa 
att p.g.a. prisstoppet kommer tills vidare den 
tidigare kostnaden, 100:- kr, att galla.

- Trebepe -

YL-AKTIVITET VECKAN
4 APRIL - 10 APRIL-87

Under veckan uppmanas rikets YL att ope- 
rera pa 80 meter. I Finland har dom haft tva 
Scidana aktivitetsperioder med gott resultat, 
s3 nu utvidgas det over granserna. Detta ar 
ett bra tillfalle att samla qso till svenska och 
finska YL diplom.

Titta i april monads diplomspalt. Dessut- 
om ar ett nytt OH-YL diplom p3 gSng. For 
detta behover SM-stationer kontakta 22 
stycken OH-YL.

Aktivitets veckan ar samtidigt en tavling, i 
vilken YL kontaktar YL och OM, samt OM 
kontaktar endast YL. Varje qso ger 1 poang. 
Varje station f3r kontaktas endast en gang 
med telefoni och en g2ng med CW.

YL-stationerna hittar man med telefoni pci 
3660 och 3715 kHz och med CW pa 3525 och 
3533 kHz.

Loggen skickas till SM0HNV fore 870505. 
Som pris tilldelas diplom.

33/73
SM0HNV Raija Ulin

Tid 1 sep — 11 dec 1986 och 12 jan
— 30 apr 1987.
MSndagarochtorsdagarkl 1830
- 2045.
UppehSII i sandningarna sker 16 
och 20 apr i samband med helg.

Frekvens 3655 (_±_ 5) kHz

Sandnings- 
klass j3E (lagre sidband)

Lektionsprogram

Tid MSndag Torsdag Ant

1820-1830 Installn.- 
signal

1830-1915
1915-1920

GU GU
UppehSII 
(rast) — 
installn.- 
signal

1920 - 2005 GU GU
2005 - 2025 40-takt 80-takt
2025-2045 60-takt 100-takt

GU = Grundlaggande morseinlarning med 
lararkommentarer.

Takttraning utgors av fingerad kryptotext 
(militara meddelanden) och klart spr^k.

Fingerad kryptotext sands under udda 
kalenderveckor och klart sprak under 
jamna kalenderveckor.

ForfrSgningar angSende sandningarna 
samt rapporter, som tacksamt mottages, ad- 
resseras till:

Armens Stabs- och sambandsskola
Trafikdetaljen
Box 923
199 25 ENKOPING
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CW-SPALTEN
SM7GWF, Holger Klintman, Adjunktsgatan 3 d, 214 56 Malmo

mAnadens nyckel
- EN HEAVY-DUTY VETERAN

FrSn Harvard University kommer ett brev 
till CW-spalten. Det ar Edward, W1SM/ 
W1AKY/SM543 som har vanligheten skicka 
ett FB foto pci en intressant nyckel. Han skri- 
ver:

Hejsan:
Eftersom jag ar en mycket "avid reader" av 

a lit i v3rt SSA QTC s3 laste jag aven om att du 
onskar fotos av nycklar som ar i bruk.

I alia 59+ 3ren som jag har varit "p3 luften" 
har i "guld landet" med anropsignalerna 
W-1AKY och W-1SM ar det ju mest med 
phone men i alia fall tankte jag skicka en foto 
av en av mina — inte s3 moderna nycklar — 
men den ar bra om man skall sanda med en 
Kalifornia Kilowatt for som du ser p3 namn 
plattan s3 kan den "nyckla" 20 ampere!! Kon- 
takterna ar av silver och 114 C.M. i diameter.

Jag vill nu onska dig och alia medlemmar i 
v3ran SSA forening ETT GOTT NYTT AR 
och att jag kommer att f3 m3nga fina QSO 
med bcide gamla och nya vanner i "Old Swe
den".

"Keep up the good work" med din spalt 
Holger och hoppas du och jag traffas n3gon 
g3ng over etern. Jag ber om ursakt for min 
stavning osv., och att skrivmaskinen aven d3 
att den ar modern inte kan battre med det 
svenska spr3ket, HI!!

73
Edward R. Myrbeck, Sr., W-1SM ex W-1AKY 
SM-543

Wl, tack for det, Ed! Halsningartebax, och 
keep swinging on that key!! 

-GWF

0RON ELLER MODEM??
Vi tog harforleden upp amnet om drat 

kontra dator nar det galler CW. CW-spalten 
har fcitt in en kommentar i amnet ficin Peter, 
SM7CMY, i form av en artikel ur COMMUNI
CATIONS COMMENTARY", som har Merges 
i oversattning:

"Ears or Modems?
I takt med den okande spridningen bland 

amatdrer av persondatorer borjar allt fler att 
anvanda sig av olika slags elektroniskt styrd 
automatisk kommunikation, sSsom RTTY, 
Packet, Amtor- och high-speed morse.

S3 snart man tar from system for automa
tisk mottagning uppstSr emellertid sv3righe- 
ter med dessa system — jamfort med system 
med manskliga operatorer — darigenom att 
de ar mera s3rbara for fading och olika slags 
stomingar. Teleprintern, som ursprungligen 
utvecklades for trSdkommunikation, var inte 
gjord for att klara av sv3ra stdrningsforh3llan- 
den vid trSdlos kommunikation, och man 
borjade utveckla diversitetssystem med 
space, frekvensoch polarisation. Nar det gal
ler enkel-mode system har man lange vetat 
att tvStons- och flertonssystem kommunika- 
tionsmassigt fungerar battre an f.s.k., men 
detta har sallan utnyttjas av amatorema p3 

hf. Parallella multi-tonsystem, s3som Picco
lo, med inbyggd signalintegrering, kan ge 
perfekt mottagning vid mycket ISga signal- 
styrkor, men fordrar i gengald komplicerade 
modem, extremt hog frekvensstabilitet samt 
storre bandbredd an b3de manuell morse och 
smal-skift f.s.k.

Av alia dessa skal kvarst3r morsetelegrafin 
som det basta systemet under verkligt sv3ra 
forhcillanden, inte bara for amatdrer utan 
ocksS inom sjofarten.

Vid den senaste hf-konferensen beskrev 
Peter Chapman fr3n marinens forskningsins- 
titut laboratorie- och faltundersokningar med 
ett ISghastighetsmodem med inbyggd frek- 
vens/tidsdiversitet och konstuerat for att ge 
sakrast mdjliga kommunikation vid sv3ra 
stdrningsfdrhSllanden. Syftet med under- 
sokningarna ar att skapa ett system som fun
gerar battre an morsetelegrafin, och som kan 
ersatta den relativt dyra kostnaden att utbilda 
morseoperatdrer i Royal Navy.

Trafikhastigheten (throughput) ar har 10 
bits/sec (10 baud), medan signalhastigheten 
ligger p3 100 bits/sec. Modemet sander ut 10 
olika toner p3 en 3 kHz ssb-kanal, en strang 
p3 fem (= "mark") och en annan strang for 
"space" (mellanrum). Tonerna i varje strang 
sands var och en under 10 ms, med ett ton- 
avstSnd p3 10 ms, s3 att varje tecken sands 
fem ganger p3 100 ms... Forsoken i norra 
Scotland i September -86 anvande 25 W i 
24-timmarsperioder p34.88 MHz. Man korde 
omvaxlande med morse och med det nya mo
demet.

Man fann att under de betingelser som r3d- 
de modemet overtraffade morse. Men bland 
dem som medverkade pSpekades det att for- 
soksupplaggningen favoriserade modemet 
eftersom morseoperatdrerna bara fick lyssna 
till bandinspelad trafik, utan mojlighet att an
vanda filter, att notcha, att andra frekvens, 
audio-beat etc., saker som kunde ha forbatt- 
rat deras copy hogst vasentligt.

En sann smalbands-CW-mottagare, heist 
utan age, och med bandbredden variabel ner 
till under 100 Hz, utrustad med variabel kans- 
lighet etc, med en tranad operator vid rattar- 
na och med mojlighet att variera frekvensen 
n3got, skulle ha gett ett helt annat resultat.

Den I3ga kostnaden, enkla uppbyggnaden 
och store pSIitligheten hos det konventionel- 
la morsesystemet under sv3ra forhSllanden 
bdr stamma marinen och andra organisatio- 
ner till eftertanke innan de skrotar morsete- 
legrafisterna och helt ersatter dem med key- 
boardoperatorer.

Men kanske det ligger i tiden att foredra au- 
tomatiken framfdr det levande..." 

(overs.-GWF, nSgot avkortat).
Ja, den hartypen avjamfdrande undersok- 

ningar ar ju intressant. Synd att man inte IStit 
operatdrerna "sitta vid spakarna" under rea- 
listiska forhSllanden, dvs f3 tuna in, peaka, 
notcha etc., nar de skulle ta emot texten! 
Men har finns val plats for experiment bland 
oss hams. Seriost upplagda s3dana under- 
sokningar kan nog vara av stort intresse ock- 
s3 utanfor v3ra kretsar. For annu kvarstSr nog 
fr3gan: drat eller datorn? Vad sags? 
-GWF

VAD BETYDER QSU?
QSU (utan frSgetecken) betyder:
"Sand eller svara p3 denna frekvens" /el. 

"p3...kHz (MHz)/ (medsandningsklass...)".
QSU? (med frSgetecken) betyder:
"Skall jag sanda eller svara p3 denna frek- 

vens"/el."p3... kHz (MHz)/ (med sand
ningsklass...)?"

QSU hor till den dar gruppen som handlar 
om valet av frekvens. (Andra forkortningar 
som hor hitart.ex. QSX, QSW, QSY).

Vid CW-trafik okar man sina mdjoligheter 
att fS igenom trafiken om man ar oppen for 
att laborera med olika frekvenser. Blir det 
QRM p3 en overgSr man till en annan efter att 
ha letat upp en med mindre storningar. Kom
mer det sen varaktigt QRM ocksS har flyttar 
man till en annan frekvens etc. Att kryssa 
fram mellan QRM p3 detta satt ar ingen storre 
svSrighet om alia inblandade vet hur gor, och 
effektivt kan meddela sig med varandra ang3- 
ende frekvensbytena, vem som skall sanda 
etc. Frekvensbytena g3r d3 av bara fatten, 
och man hSIler ig3ng sitt QSO praktiskt taget 
oavbrutet. Med de moderna digitalvisande 
riggarna hittar man latt varandra p3 den nya 
frekvensen. Gruppen Q-forkortningar med 
frekvens- /och sandningsklass-/ 
information kan d3 vara till nytta. (Vi hartidi- 
gare i spalten diskuterat QSW och QSX).

E x e m p e I
Stn X och Stn Y ligger i QSO p3 frekven

sen.
Stn Z breakar in...

Stn Y: " ..ES KOSTADE MIG BARA300 = 
MEN"

Stn Z: "BK"
Stn Y: "BK?"
Stn Z: "SM4YYY DE SM5ZZZ GE JOHN 

HR MSG QSU?" ( = "Gokvall John jag har 
ett meddelande till dej. Ska jag sanda det har 
p3 frekvensen?")

Stn Y: "SM5ZZZ DE SM4YYY R HEJ BO 
FB CPI = UR MSG QSU K"

Men Y kunde ocks3 ha sagt: "... HEJ BO 
SRI BD CPI PSE QSU 145.500 FM 145.500 
FM K", varefter Stn Z sander meddelandet p3 
2-meterskanalen med FM.

(I trafiksammanhang uppst3r ibland den si- 
tuationen att en station (X) ligger p3 NCS:s 
(natkontrollens) arbetsfrekvens och ar natt 
och jamt horbar. Stationen har trafik for en 
annan station (Y) som ligger p3 samma frek
vens och laser X med svSrighet. Vanlig proce- 
dur ar att NCS skickar upp de tv3 stns till en 
sidofrekvens. Men om nu stn X ar mycket 
sv3r att lasa i all QRM, finnsstor risk att de tv3 
inte hittar varandra efter ett f rekvensbyte. Ett 
"X QSU GA" fr3n NCS betyder d3 att X f3r 
sanda till Y p3 den installda natfrekvensen 
direkt).

SAND BILDERTILL

mAnadens nyckel
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Dec 6 -BGU/PA Figur 3.
Som synes ett ganska digert program! De- 

taljer om dessa jakter kommer att publiceras
i SRJ-bladet. Ar Du intresserad, kontakta Figur 4. 
mig.

Slutligen foljer en berattelse om hur en rav-

-CZI/Klas
Theo Berg 
Lennart Berg
Bo Soderquist
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-BGU/PA 
-A KF/Bosse 
-BF/Calle 

-ACU/Uno 
Goran Grundfelt 
-EJY/Anders 
-RGH/Johan

Aug

Sept

-CTU/Clas-Gdran 
-HBV/Bengt 
-KON/Olle (TSA Field-Day)

Nationell jakt i Uppsala 
Nationell jakt i Stockholm 
Nationell jakt i Orebro 
SM i Uppsala 
SkSpsjakten i Orebro

Maj 
Juni
Aug 
Aug 
Okt

jagare upplever en av vSra jakter. Koppla loss 
fantasin och kom med ut i skogen!

RAPPORT FRAN KM - SRJ OPEN
Att jaga ravarstort, attspringa SM arstdr- 

re. Men, inget gSr upp mot SRJ:s KM.
Jag har inte haftformSnen att deltaga i KM 

pS tio Sr. Jag har bott i SmSland, jag har hSIlit 
pS med annat, jag har jobbat, ja jag har rent 
utsagt inte skott mig. Men i Sr kunde jag ant- 
ligen vara med.

DS, 1976, dS vannjag. Jag for nedtill Vaxjd 
med mastartiteln i bagaget. Nu, 1986, vardet 
dags igen! Man kan nastan saga att jag har ta- 
git titeln tvS gSnger i rad, det kan man val? 
Men hur det an ar med det, har kommer vin- 
narens sedvanliga tavlingsrapport:

NATT-ETAPPEN
Det var kyligt i luften och isbark pS Tupp- 

stugansfarstubronarvi hugade jagare samla- 
des dar pS kvallen den 24 oktober. Nacka- 
masterna blinkade vemodigt over de istackta 
vattenpussarna. Brasan i den oppna spisen 
sprakade hemtrevligt. Arrangdrerna BGU, 
CLE, QQ och Sten S hade forberett helgens 
storovning val. Stugan var uppeldad och ra- 
varna pS plats. Korven inkopt och startkorten 
ifyllda. Nu Sterstod bara att fylla dem med ra- 
varnas kontrollstamplar, och det var vSr upp- 
gift, vi jagare.

P-A hade lyckats med konststycket att hit- 
ta en karta alldeles i HellasgSrdens narhet 
som vi inte hade sprungit pS tidigare, i alia fall 
inte pS 15 Sr. Den var inte pinfarsk, men alia 
hojder och mossar visade sig ligga kvar dar 
de var utritade. Skalan var 1:10.000, men kar- 
tan var desto storre! Vi frSgade naturligtvis 
omedelbart hur vikningen av kartan kunde 
tankas vara. P-A:s svar blev: Vik bort de tre 
nedersta centimetrarna, resten kanske kan 
vara bra att ha! Jaha, Sterstod gjorde ett sjok 
pS 45x30 cm.

Startade mot sjuan
SS var klockan plotsligt tvS minuter i och vi 

rusade ut i natten. Jag satte fart till en stor 
och tydlig stigforgrening varifrSn jag ritade in 
mina forsta baringar. Den sista av ravarna, 
sjuan, blev den jag satsade mot som forsta. 
Jag sSg pS kartan att den ISg nSgonstans 
langs en sjostrand. Nu var det bara det, att 
denna sjostrand utgjordes av ett bergsstup 
med en stigning pS cirka 25 meter, alia hojd- 
kurvorna nastan pS en gSng. Jag hann natur
ligtvis inte fram i forsta passet. Inte hjalpte 
det heller att jag letade sS noga jag kunde ti- 
den den var tyst. Men nar dess andra pass 

kom igSng, visade det sig att jag narapS stod 
pS den.

SS full fart mot nasta som blev trean. Mina 
baringar korsade sig ungefar vid Sandsjons 
sydspets, sS dar befann jag mig nar den kom 
i luften nasta gSng. Den visade sig inte vara 
sarskilt stark och hade baring soderut, dvs 
upp for en knackande sluttning, sS det blev 
tjurrusning igen. Sandningen tystnade, men 
jag hade dS en noggrann kompasskurs att gS 
efter. Jag letade fSfangt i Stta minuter. Nar 
nasta pass kom hittade jag den.

Femman borde enligt min forsta baring lig
ga ISngt St sydvast. Nar den nu kom igSng var 
den betydligt svagare an vid starten. Den ha
de dessutom baringen nordost! Jag litade pS 
min sax och sprang St nordost. Den blev litet 
starkare eftersom jag sprang. Jag fick ett bra 
kryss ute pS en udde i Sandsjon, mitt emot 
sjuans rev. DS kom jag att tanka pS, att allde
les innan starten hade Kias CZI och jag skam- 
tat om att "tank om det ligger en rav pS var si- 
da om sjon, dS borde man ha en bSt"!

Motte roda strumpor
Nar jag sedan sprang in och tog den i dess 

nasta sandningspass, motte jag den ende 
medtavlaren jag sSg under loppet. Men 
egentligen sSg jag inte nSgon medtavlare nu 
heller. Jag sSg bara ett par roda strumpor och 
en pannlampa. Men att strumporna satt pS 
Claes T, det kande jag igen.

Nu vardet dags for sexan. Jag hade ett bra 
kryss for den ganska nara stora vagen. Dar 
befann jag mig nar den kom igSng, jag 
stamplade, och sS fort vidare mot ettan. Jag 
hade redan bestamt mig for ett vagval till et
tan uppe i norr, medan jag sprang ned till sex
an. Det var, att fortast mojligt ta mig ut pS 
store vagen och sedan kora norrut till "Sno- 
rom". Dar ta in pS stigen osterut.

Det stamde. SS var ettan klar och tvSan 
vantade pS mig. Jag sprang vidare langs sti
gen osterut. Nar tvSan kom igSng vara det 
bara att ta av soderut, in en bit f rSn stigen och 
sS stampla. Nu var det bara en kvar, fyran.

Pannlampan gulnar
Jag borjade bli litet orolig for pannlampan. 

Det verkade som den blev gulare och gulare i 
skenet. Eftersom jag visste att jag hade slar- 
vat med laddningen och att en halongenlam- 
pa som borjar bli trott helt plotsligt bara "dy- 
ker", sS gallde det nu att inte bomma. Det 
blev ingen bom. Fyran ISg dar jag^hade ritat in 
den. Lampan dS? Jo, det allt gulare ljuset be- 
rodde pS att mSnen steg hog re och hogre och 
dess allt blSare ljus lurade mina ogon. Min 
nattplacering blev tvSa, bara litet efter An
ders EJY.

Figur 1. 0 10 
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2:A HALVARET

Juni 3 -CZI/Klas
10 Clas Thoren
17 -KON/Olle
24 Gunnar Svensson

Maj

Detaljinfo om dessa jakter kommer i senare 
arc.

Samtliga klubbar uppmanas att snarast 
mojligt sanda mig jaktschemat for i Sr sS att 
det kan publiceras har i spalten. Forst pS plan 
ar (naturligtvis) SRJ. Nar Du laser detta har 
nSgra jakter redan awerkats!

1:A HALVARET
Febr 1

22
Gunnar Svensson (Skidor) 
-BGU/PA (Skidor)

Mars 8 -RGH/Johan (Valfritt)
15 -EJY/Anders (Skidor)

April 1 Sven Carlsson
8 Sven Carlsson

22 -A KF/Bosse
29 Bo Soderquist

Som den uppmarksamme lasaren redan 
har upptackt, har denna spalt fr.o.m. detta 
nummerdvertagits av Stockholms Ravjaaare 
(SRJ) och vi sander ett varmt TACK till OSA 
med Sven-Ove/-4GGR ispetsen, understodd 
av Christer/-4ETE och Gdran/-4HQO, for allt 
det arbete de lagt ned pS spalten. Vi onskar 
ocksS Sven-Ove lycka till nar han sS smSnin- 
gom tar steget ut i store varlden och lamnar 
allt aktivt ravjagande bakom sig under nSgra 
Sr. Hoppas bara att Du fSr QTC till Ditt nya 
QTH sS Du kan lasa om vad vi gor har hem- 
ma, Sven-Ove.

For att alia ravjagare redan nu skall kunna 
boka in aktuella datum for vSra store jakter 
galler foljande:

Okt 2-3 KM/SRJ OPEN -OY/Lasse
11 -IQ/Alf
18 -CLE/Lennart
25 Clas Thoren

RPO-SPALTEN
SM0BGU, PA Nordwaeger, Gravlingsvagen 59, 161 37 Bromma. Tel. 08 260227
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DAGETAPPEN
Efter en orolig natt hemma kom s3 en fros- 

tig morgon. Efter ett nattlopp brukar jag ha 
sv3rt att koppla av, sarskilt om en etapp till 
vantar. Detta ger ju inte precis den vila man s3 
val behover. Landskapet var rimfrostigt och 
vagarna forradiska nar Anders EJY och jag 
3kte till start. Bara p£ E4:an I3g tre bilar i di- 
ket.

Starten gick och det visade sig att Claes T 
och jag hade valt samma taktik. Alla andra 
drag ivag mot store vagen i vaster medan vi 
tog oss upp pci berget direkt sydost om 
Tuppstugan. Visserligen hade vi en stor fet 
kraftledning ganska nara, men den I3g klart 
nedanfor oss, s3 det skulle nog g£ bra trodde 
vi. Det gick bra.

Nar femman sande sitt forsta pass var den 
mycket stark. Visa av nattens dvning, d3 
femman var synnerligen svag, satte Claes 
och jag ivag nedfor berget med Iivsfarlig has- 
tighet. Var den s3 stark, d3 kan den bare inte 
ligga sarskilt I3ng bort! Men oj s3 lurade vi 
blev. Christer fr3n VasterSs dok upp, men in
gen av oss tre hann from. Inte hittade vi den 
heller nar vi letade. Det kanske berodde p3 att 
vi mest bevakade varandra medan vi letade. 
Andra passet visade att vi bare hade varit cir- 
ka tjugo meter fr3n den.

Mitt i solfjadern
Christer och jag satte s3 ivag mot tv3an. 

Den togs i passet. Nasta for oss blev ettan. 
Att den skulle ligga uppe p3 berget oster om 
svartvagen markte vi snart. Att vi aven be- 
fann oss "mitt i solfjadern" markte vi ocksS. 
Detta lage, som alia ravjagare forsoker undvi- 
ka men s3 latt hamnar i, om man springer 
med benen och inte med huvudet. Hur gore 
nu? Christer korde norrut mot sexan, jag sd- 
derut mot sjuan.

Mitt kryss p3 sjuan var i det nordvastra gar- 
deshornet av det store gula faltet. Dar stod 
jag 16 minuter senare. Baringen visade "in 

bland buskarna". Mitt i slyet hittade jag ett 
vattenfyllt dike. Sjuan tystnade, men den ha
de varit stark p3 hogsta damplaget, s3 I3ngt 
bort kunde den inte vara. Jag snodde runt, 
fram och tillbaka over diket, in och ut ur bus
karna, s3 att jag knappt visste vad som var 
upp och ned. Norr och soder hade jag glomt 
for lange sedan. S3 fann jag den. Oh s3 vac- 
ker den var, tycktes det mig!

Kompassen hjalpte mig sedan att ta fart 
mot den store stigen i soder. Den foljde jag 
mot vaster. Jag hade tankt hinna fram till fy- 
ran i samma pass, men se det gick inte alls 
det. Mitt huvud onskade springa riktigt fort, 
min kropp vill ta det lungt. I denna konflikt ut- 
gick kroppen som segrare.

Efter fyran hade jag straffet for mitt tokiga 
vagval i borjan framfor mig. Det ser ISngt ut 
till trean p3 kartan. Det kandes ISngt i benen. 
P3 vag till trean motte jag VasterSs-Christer. 
Jag raknade snabbt ut, att han ocksS hade 
tv3 ravar kvar, med sjuan som sista. Jag hade 
sexan som sista. Om teorierna stammer, s3 
skall jag ha en liten favor av att sluta p3 en rev 
med lagre nummer. Om inte jag tappar ett 
pass forstSs. Det gjorde jag inte.

Sprang fortare an cyklist
En episod p3 vag till trean som livade upp 

mig, var nar jag sprang om en cyklist. Jag 
kom ifatt honom p3 skogsvagen. Han cykla- 
de inte speciellt fort, men nar han s3g mig 
komma upp sidan, forsokte han oka tempot. 
Det orkade han inte. Jag passerade och drog 
ifr3n. Jag kande mig som Gunter Hagg en 
I3ng stund, tills benen pSminde mig om vem 
jag egentligen var.

Trean beredde mig inga problem. Ned p3 
store stigen igen och bort mot skjutbanan. 
Upp p3 hdjderna oster om. Dar nSgonstans 
skulle sexan ligga. Dar I3g den. Jag hade dar- 
med tagit min fjortonde och sista rev i denna 
tavling.

Ater vid starten fick jag veta, att jag var tv3

minuter efter Gunnar och Olle, men att An
ders EJY holl p3 med nSgot i skogen fortfa- 
rande. Tack vare mina tv3 jamna lopp blev 
min sammanlagda tid lagst, och darigenom 
b3de KM:are och SRJ Open Champion!

ANALYS
Efter en tavling, speciellt efter de store och 

viktiga racerloppen som SM och KM, brukar 
jag g3 igenom banan i tankarna. Jag brukar 
aven prova alternativa vagval.

Jag borjar med att rita upp en tidaxel med 
inprickade tiominutersintervaller. Se fig. 1.

Sedan galler det att komma ih3g i vilka 
pass jag tog vilka ravar. God hjalp har jag av 
att detaljstudera mina linjer p3 kartan, dar kan 
jag se var jag befann mig nar jag pejlade och 
ritade.

Min nattbana blir ungefar som p3 fig. 2.
Har ser jag att jag har ett borttappat pass 

mellan 7 och 3, vilket jag i och for sig redan 
visste.

Dagbanan blir som p3 fig. 3.
Har ser jag att jag inte har nSgra borttappa- 

de pass. Att vagvalet inte var det basta, det 
vet jag. Jag provar med ett alternativt vagval, 
se fig. 4.

Har ser jag, att jag kanske skulle ha hunnit 
fr3n 5 till 3 ett pass. AvstSndet ar 900 m varav 
400 m stig. Tveksamt? Tiden som st3r till buds 
ar drygt 7 minuter. Ja, tveksamt!

Men mellan 2 och 7? 700 m, de sista 300 
nedfor en sluttning. Tiden aven har drygt 7 
minuter, dvs 100 m per minut. Tja, det borde 
g3!

S3 kan man h3lla p3 och "torr-jaga". Lar 
man sig n3got av detta? Forhoppningsvis, 
men jag tycker i alia fall att det ar kul. Vid ban- 
laggning ar det definitivt till stor hjalp vid for- 
delningen av ravarna, allts3 ratt nummer p3 
rett plats.

Prova hjarna! (= Spring inte bare med 
benen.)

Hej d3 fr3n OY !
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frAn distriktoch klubbar

VU2RBI Bharathi i TSA:s kortvagsrum.

G3JUB Sam

ODD FELLOW HAM RADIO CLUB
Arsmote i Taby den 25 april

Du som ar bade Odd Fellow och radioama- 
tor halsas varmt valkommen till Odd Fellow 
Ham Radio Club som traditionsenligt holler 
Srsmote i samband med SSA's Arsmote.

I Sr traffas vi darfor i Avaskolan i Taby, lor- 
dagen den 25 april. Preliminar tid ar klockan 
15:00.

Faststalld lokal och tid kommer att medde- 
las i QTC nr 4 och SSA-bulletinen fore Srsmo- 
tet. Du ar ocksS valkommen att deltaga i Odd 
Fellow-natet pa lordagar och sondagar kl. 
08:30 lokal tid pS 3775 kHz.

73 de SM7GNF, Lars

I

i baren tillsammans med SM5UH med xyl Aina.

SM6-MOTE I KARLSBORG !!
DL6 och Gota Signalbataljon/K3 — 

SL6AL inbjudertill SM6-mdte i Karlsborg lor- 
dagen den 4 april kl 11.00. Platsen ar Skolhu- 
set, Karlsborgs Farstning dar SM6CTQ, 
SM6DEC och pojkarna ordnat med bSde ut- 
stallningslokaler och sammantradesrum.

Karlsborgarna bjuder pa ett digert och syn- 
nerligen intressant program eller vad sags om

Forsvarsutstallning av modern, militar ra
diomateriel

Bjorn SM6EHY forelaser om Intruder 
Watch — varfor och hur?

Leverantdrer inom och utom distriktet ar 
inbjudna, likasS SSA forsaljningsdetalj kom
mer att vara pa plats

Efter SM6-fdrhandlingarna och lunch blir 
det studiebesok, dels pa SIGNALMUSEET, 
dels pa SIGNALSKOLAN, den mest moder- 
na i Europa!

For detaljprogram och hSIltider, folj SSA- 
bulletinen under mars manad.

Karlsborg kan angripas frSn tvS hall, frSn 
Tibro och frSn Skovde-hSllet. Oavsett vilken 
vag Du valjer, folj skyltar "Fastningen” och 
darefter "SM6-mdte''. SL6AL lotsar in over 
R0 och pa 145,500 MHz. Utstallningen opp- 
nar kl 09.00.

For ISngresenarer finns det mojlighet att 
for en oforskamt billig penning overnatta pa 
logement natten mellan fredag och lordag!! 
Overnattningen ar i princip kostnadsfri men 
en mindre, frivillig summa till de varnpliktigas 
forstroelsekassa rekommenderas. Meddela 
SM6CTQ per tel efter kl 18.00 eller sand ho- 
nom ett vykort och tala om att Du vill ha 
nattkvarter. Tel och adress ar OK bSde i E:22 
och i Tages Lista.

Blir vi tillrackligt manga pa fredagskvallen 
kanske vi kan ordna gemensam "come- 
together-traff"?

73 es CU i Karlsborg

Ulf - SM6CVE, DL6

For ytterligare upplysningar v g kontakta 
SM6CVE Ulf per tel 031 - 41 07 42 eller 031 - 61 
56 28 dagtid. SM6CTQ Kjell per tel 0505 -120 
00 eller 0505 - 109 00

SM2-M0TE I BODEN.
VSrens SM2-mdte avhSlls i Boden lorda- 

gen den 21 mars klockan 13. Platsen blir Os- 
carsgSrden och pa repeaterkanal R8 kan du fa 
mer information fran klockan 11.

Valkomna halsar Bodens Sandareamatdrer 
och DL2.

INTERNATIONELL PUB-AFTON I TABY
Under sin Sverige-resa i September 1986 

besokte G3JUB-Sam undertecknad i Taby. 
Da ordnade Taby Sandareamatdrer TSA en 
pubafton till Sams ara. I klubblokalen inred- 
des en pub i engelsk stil dar det serverades ol 
med diverse tilltugg. Detta uppskattades 
mycket av Sam som fick tillfalle att traffa bS- 
de kanda och okanda vanner.

Kvallen utvecklade sig till att bli verkligt in- 
ternationell. TvS indiska amatorer pa studie- 
resa i Sverige, namligen VU2RBI, Bharathi 
och VU2MY, Suri, kom till klubblokalen for 
att halsa pS Sam och oss andra. Dar fanns 
ocksS G4JVG/SM0 och OH2AVP samt nagra 
besokare fr3n narliggande klubbar som kan- 
de Sam. Tillsammans med narvarande TSA- 
medlemmar var det sammanlagt 42 personer 
som hade en verkligt trevlig kvall tillsam
mans.

SM5ASE
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Adalens sAndareamatOrer

LITEN LASARTAVLING
Ar det varldens raraste DX vi ser i denna se- 

riesnutt? Och vad i fridens namn sager han? 
Foreningen Adalens Sandareamatdrer ut- 

delar ett litet pris till den som enligt juryns 
mening kommer med de fyndigaste repliker- 
na i de tomma pratbubblorna. Ger de dessut- 
om svar pS nSgon eller nSgra av foljande frS- 
gor ocksS, sS ar det annu battre.

Vilket call har han?
Kor han med laglig effekt?
Lever han kvar i den gamla AM-tiden? 
Ar hans motstation en SM?
Hur skickar han sina QSL?
Hur stammer man av en lian?

Ar det snSriga bestammelser for radioama- 
torer i djungeln?

Ar han en kyrktupp?
Kor han med ett hembygge och i sS fall hur 

fSr han tag pS komponenter i de djupa sko- 
garna?

Trampar Diana generatorn?
Nu nar condsen blir battre, kommer han att 

hinna med att hSIla ordning i djungeln?
Vinnaren och de i dvrigt basta forslagen 

presenteras i QTCs majnummer. Du behover 
ej klippa sonder QTC (hemska tanke) utan det 
gSr utmarkt bra att skriva ned ditt forslag pS 
ett vanligt papper och skicka det till 
SM3DMP, Thomas, senast den 1:a april. Ad- 
ress finns i E:22.
73 de Adalens Sandareamatdrer

AMATORRADIOHISTORISKA
FORENINGEN I VASTSVERIGE

AMATORRADIOHISTORISKA FORENIN
GEN I VASTSVERIGE kallar sina medlemmar 
till ARSMOTE lordagen den 28 mars 1987 kl 
13.00 pS Industrimuseet, Avagen 24, Gote- 
borg. Stadgeenliga forhandlingar. Efter Srs- 
motet avser foreningen att genomnfora ett 
eller annat foredrag eller kSserier pS vSrt ge- 
mensamma tema 'RADIO', bl a kommer 
SM6DGR Erik att kSsera.

Valkomna!
STYRELSEN

* *

TILL MINNE

SMWG SM5WG
SS hardS SterenavvSra pionjarergStturti- 

den. Civilingenioren, overfyringenidren, sjo- 
fartsrSdet, m.m. Sven Oberg, avled i Stock
holm den 20 april 1986. Han var fodd i Vaste- 
rSs den 6 jan. 1907 och blev alltsS 79 Sr. Hans 
Kungabrev ar daterat den 22 april 1927 och li- 
censen var giltig till 1946 d.v.s. i ca 20 Sr.

Sven tog studenten i VasterSs 1925 och 
gick ut KHT1929. Han ingick dar i den grupp, 
som drev KTH:s amatorradiostation SMUX 
namligen SMTO-Mats Holmgren, SMTN- 
Goran Kruse, SMRW-Erik Wallsten, SMRH- 
Bertil Arvidson och SMRF-Sten Rudkvist — 
en mycket akriv grupp, bSde som sandare

amatdrer och i SSA. Till det allra forsta num- 
ret av QTC 1927 (60-Srsjubileum 1987) ritade 
Sven vinjetten, som sedan anvandes i ca 5 Sr. 
Han ritade ocksS en liknande vinjett till san- 
dareamatorernas sida i tidningen "Radio" 
och gjorde over huvud taget sandareamato- 
rerna och SSA stora tjanster. Genom hans ef- 
terlevande har SSA:s arkiv haft gladjen 
emottaga Svens loggbocker, div. QSL m.m. 
frSn 20-talet, for vilket vi ar sardeles tacksam- 
ma.

Efter utbildningstiden var Sven anstalld vid 
FalttelegafkSrens Tygverkstader samt som la- 
rare vid Stockholms Tekniska Institut. Efter 
en fdmamlig karriar inom Kungl. Lotsstyrel- 
sen blev han 1950 dverfyringenior och 1956 
sjofartsrSd och chef for Sjofartsstyrelsens 
fyr- och elektrobyrS. Han var ledamot av 
Svenska Teknologforeningens styrelse, sek- 
reterare i Svenska Elektroingeniorers Fore- 
ning samt drivande kraft i Radiotekniska SaII- 
skapet. Sven forfattade ocksS ett stort antal 
artiklar i radioteknik, fyrteknik och fyrhisto- 
ria.

Tack Sven for Dina fina insatser — vila i 
frid.

For SSA B OTC 
SM5OK

SM3JK
En valbekant och kar stamma pS 80m har 

tystnat. Lordagen den 27 dec. 1986 avled 
vannen Roland Groth, SM3JK.

Roland startade sin radioverksamhet som 
signalist under sin militartjanstgdring och 
fortsatte efter kriget som radioamator. Under 
borjan av 60-talet, 59 — 63, rSdde radiotyst- 
nad, men under de senaste tre Sren har aktivi- 
teten varit desto storre.

Vi minns Roland som en glad och vankar 
manniska. Det upplevde jag speciellt vid hans 
besok hos mig i somras under hans semester 
i LuleS. Det var en upplevelse att fS mota ho- 

nom, och vi samtalade i timmar, som om vi 
kant varandra i flera, flera Sr.

Budet om Rolands bortgSng har vackt for- 
stamning bland oss i "Norrlandsringen" Vi 
saknar honom, men han ska leva vidare i vSra 
minnen.

Vi onskar Roland frid och deltar i familjens 
sorg.

Vannerna i "Norrlandsringen" 
gm SM2BXI, Lennart.

SM4LGG
En av vSra vanner i Borlange Sandareama

tdrer har pS ett tragiskt satt forsvunnit ur 
amatorgemenskapen. SM4LGG, Kalle Junt- 
tila avled i en trafikolycka i mitten av Decem
ber. Jag traffade inte Kalle de senaste Sren 
sen han kom hem frSn sjon, men minns ho
nom val frSn den tid 1980 dS vi kampade till- 
sammans for att erovra vSrt C-certifikat. Han 
var mycket aktiv de forsta Sren och vi hade 
mSnga trevliga QSO:n pS kortvSg och 2 me
ter.

For Borlange Sandareamatdrer 
Hans Ostervall SM4NLL

SM0FPA
SM0FPA Alf Gerrby avled den 22 decem

ber. Alf var tidvis mycket aktiv pS banden, 
sarskilt 2 meter och 80 meter. Han var en ofta 
sedd gast i klubblokalen, dar han rikligen de
lade med sig av sitt kunnande. Han ledde i 
slutet av 1970-talet kurser i digitalteknik. Alf 
pStog sig flera fortroendeuppdrag. Han var 
bSde QSL-manager och vice stationschef for 
klubbstationen.

Vi som haft formSnen att lara kanna Alf 
glommer honom aidrig.

Kamraterna i Stockholms Radioamatorer 
genom Lennart PSIryd SM0AOG
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HAMANNONSER
Endast for SSA-medlemmar. Annonspris: 20: — for annons om hogst fem rader (cirka 40 tecken per rad), for ytterligare rader 20: — 
per 5-tal. Text och betalning i forskott sandes till SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta. Postgiro 27388-8, bankgiro 370 - 1075.

Sista inlamningsdag den 10:e i mdnaden fore inforandet.

KdPES

□ Rdrhcillare: 2 ST, till 6KD6 eller 6HF5 (12 
polig) 2 ST, till 813 Ror 811A garna matchat 
par SM4PUZ 0240/84454 ef kl16

□ TONO kommunikationsdator 5000E el. 
9100E Nils SM7ONA 0431-11557

□ IC-RM3 programmeringsbord till min IC 
701 es 211 E onskas kopa. Preamp for mast
montage koax rela for mastmontage (VHF) 
Jan SM3MXN Tel 0620/16860 Alla kvallar ef- 
ter1730

□ 2m allmodestation, antenn, rotor och 
20A PS. SM6RPZ, Lars, 0320-10976 lor- och 
sondagar

□ 2 Meter allmoderigg. Aven antennrotor 
samt2 met. horisontell antenn ca 10 element 
SM0RGP Ernst 0756-30648 eller 08-960250

□ QRP-rig eller QRP-sandare tex HW8, Ar
gonaut, garna hembygge! SM4RTQ, Stefan, 
0570-14759.

□ Uteffektmeter BIRD 43 med N-plugg 
Janne SM3JAW 0660/70302

□ Surplus X-tals tor amatorbanden 80m, 
40m, 20m, 15m, 10m. Transceiver Kenwood 
TS-520ES. SM7NCI Leif 040 - 943634

□ VFO RV4 till Drake. sm5cyi, Tore, tel 
0150-12978.

□ Transceiver Collins KWM-2, Hallicrafter 
SR-400, SR-500 Cyclone SR-2000 Hurricane, 
ev. annan aldre transceiver onskas kopa. 
SM5BFA, tel: 08-391837.

□ Power supply SWAN 230XC SM0NHB / 
Micke 0750 - 316 73

□ AM Filter 4 Kz till Drake TR 7 Servicema
nual och Servicekit till Drake TR 7 Ring Bruno 
SM0NKJ - 08 - 7783650

□ Handbok till teleprinter Standard Elec
tric Lorenz LO 133 kopes el. kopieras. SM 0 
MHC08 / 52 99 22.

□ Kortvcigsmottagare 80, 40, 20 M - ban- 
den avsedd for att lyssna - trana - ej for kost- 
bar SM7 - 7357 Arne 0413 - 102 32.

□ Drake T-4XC omodifierad i toppskick. 
SM0OIC/Lennart. 08 - 16 71 05.

□ Antennmast. Teleskop eller fast. Langd 
16 — 24 meter. Alla svar beaktas. Fagersta 
Amatorradioklubb. SK5JV Bengt SM5ALJ 
0223-16469 arb. 40180.

SALJES

□ ICOM IC-02E Obetydligt anvand, som 
ny, forsedd med BP7 och BP5 samt foljande 
tillbehor: Laddare BC30 och CM16-E samt la- 

derfodral. DRAKE R4B Mottagare med extra 
X-tals for 28.0 - 28.5, 29.0 - 29.5 och 29.5 
- 30.0 MHz. SM0KVN, George 08-7501668 
900 — 1600 eller bostaden 0764-63103 efter 
1800

□ BRAUN T-1000 "varlds-radio" 130 
KHz- 30MHz AM + FM, 650 sek. Joakim 
Stoppenbach 031-213577

□ PANG GREJ FOR DX ! I! Roterbar CUE 
DEE mast, 28m hog. med 3st. 5el. monoban
ders for 10, 15, 20 m. 2st. stack. 15144A i 
topp. Inkl. parafil, koax., och tillhorande kul- 
lager. Uppsatt 861007 = NY. Saljes p.g.a 
flyttning. Allt till hamtpris. Ring for info. S M 
2 J V H/Hasse, 0918-11574

□ KENWOOD TM 401A 70 cm FM-trans- 
ceiver, som ny, Kr 1.900:—. SM0EBP, Borge, 
tel 08-86 45 87 e. 1800.

□ TELEGRAFNYCKEL, televerkets mo- 
dell. 300:- kronor Tel. 0660 - 83244

□ Drake-line: T-4X, R-4B m 400 Hz filter. 
Hogt MS-4 m pwr AC-3. 220 V flakt, Kompl. 
m alia manualer. Fritt hemkort inom SM5. 
Pris 3.000 kr. SM0CXM Lasse tel 0753-36787 
kl 18-21

□ TEFLON KOPPARLAMINAT, dubbelsi- 
digt 0,79 mm tjockt. 100x100 mm 40:—, 
100 x 300 mm 100:- SM7ECM Anders 040- 
465606.

□ ICOM IC-720A m. mic HM-7 + cw-filter 
i ufb skick, 6300:—. SM5CLE, Lennart, tel 
08/7604672, sakrast 19-21.

□ S01MN:s dodsbo saljer mot anbud 2 st 
nya VHF/UHF-slutror; EIMAC 4CX350A och 
4CX300A. Gunnar/SM4GL 0246-11200 el 
10513.

□ DRAKE C-line, = T-4XC + R-4C, + AC, 
PWR 4- MS-4 samt Sherwood filter, i prima 
skick m. manualer. Pris: 5.000:— ev. byte 
mot bra TS-130-S, FT-77 eller liknande transc. 
SM5BFA, tel: 08-391837.

□ Drake R-4C och T-4B + natagg. och 
bordsmic. Electrovoice mod. 638. Kontant 
hamtpris 2.500:— SM5CHL John, Tel. 08- 
7673939 e. 18.00.

□ Yeascu FT 757 Gx + mic 8400: — Yaesu 
FT Dx 505 500W kv trcvr 2500: - Yaesu FT 
750R 70cm allmode 3500:— Kenwood 
TR2300 2m syntes 1100:— Hammarlund 
SP600.54 - 54MHz KvRx 2100: - Turner M2 
mic 300:— TV kamera normal och motor
zoom 25 — 100mm 1500:— Yaesu FT480R 
2m allmodc 2400: — Marconi signalgenerator 
12 - 480 MHz 1300: - Philips PM2402 multi
meter 4**: — BVG Olle 0756/34450

□ Tillfalle! RTTY/dator term. SCT-100; CW 
transc. MRS-100 (QTC 11-12/79); 8" MONI
TOR; TV kamera. 100% skick, manualer och 
priset = hogstbjudande. 0223-14854 eft. 18/ 
5EEP Nisse.

□ Kenwood TS 515 s 500W SSB 300W CW 
Tel 08 711 37 25 SM5DNA Gote

□ ICOM 751 med CR-64, FL-80, FL33, 
FL53A RC10 i UFB skick nypris ca 18 200: — 
priside 12 500: — garanti finns. Drake TR4C 
med x-tra vfo i ufb skick komplett med ny 
bordsmik priside 3000:— SM0LEI 0753/ 
32190

□ Kenwood KV-transceiver TS 515, 80—10 
m, 1.500:—. KortvSgsmottagare Raacal RA- 
117, 1-30 MHz, 2.500:- SM0 FLV, Lasse, 
08/784 3898, 34 39 79.

□ 1st IC 25 H 45W 2-m FM mobilrig. 1 st 
Fritzel beam FB33 med nya balunen UFB. 1 st 
Rotor HAM II 2 st ROR QY4-450 + div till kv. 
slutsteg. 1 st Fritzel FD4-S multib. ant KV. 
SM60PA Roger Radioscout 0300/16720

□ Vic 20.m. 16K. exp, bandsp. RTTY-CW 
PROM, 4 kassetter m progr. eft kl:1700 
0910/19053 SM2KYA Bengt

□ Transceiver Kenwood TS-820S +
VFO-820 + Mic Me 50 4500:- SM0EQK 
Bengt 0755-45577

□ Drake R-4B + MS4 2200:-, Drake 
TR-4C + AC4 + MS42800: —. BAdaisnyggt 
skick. SM7FGM (Lasse). Tel040-281193jobb, 
040-233265 hem.

□ ABC80medkassettstnobildskarm,32K 
minne o TKN80 i prima skick saljes tillsam- 
mans med defekt floppy FD2 m dubbel densi- 
tet. Div kassetter o litteratur medfoljer. 
SM6CYZ, 0430/22109 efter 1730

□ Kenwood TS520SE m. CW-filter 
2900:—. 2m allmode-trcvr IC211E m. mic 
3000:-, SWR/uteff. instr HM2102 150:-, 
SWR instr ZodiakSWR-1 100:- CarAntfork. 
bStGP 27 MHz, ny 300:- -SM6OEF, Bengt 
0500-61702

□ TONO 7000 E SMO-6382 Alvar, 08/86 17 
26

□ 144 MHz SLUSTEG, TONO 2M-190G ca 
190 W + GAAS FET ca 2dB NF. Orginalfor- 
packning. Garanti kvar, lite kord. AR88D 
mottag. 0.5—30MHz, mek. filter, reservror. 
SM5BEI. Lennart 08 - 354958.

□ MFJ 406 Electronic keyer. 350:—. BE
NCHER Manipulator, svart. 350:—. SWR- 
meter, enklare typ. 100:—. Faste till 2el 
boomless Quad. 75: —. Div ARRL Handboc- 
ker, alia for 75:—. SM4LCG PeO tel. 
0243/80936

□ DRAKE B-LINEi bra skick kompl. m. nat 
o hogtt. KV PA YAESU FL-2100Z (i original 
kart.) ca 25 QSO2mtr PA NAG 2100 ML 150W 
RX DRAKE 2B SM4EFQ Stig 0590-22027

□ SB-200 slutsteg 1200 W med extra par 
nya ror i originalkartonger 4000: — IC-2E, lad- 
dare, ack 1700:—, BP-4, DC-1, Headset 
HS-10 500:- ICOM ML1 slutsteg 500:- 
Ring Thomas, SM0MLL 0756-30404
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AFFARSANNONSER
Affarsannonser ar kommersiella annonser av "radtyp". Kostnaden ar 70 ore per tecken. Text och betalning i forskott sandes till SSA, 

Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta. Postgiro 27388-8, bankgiro 370-1075. Sista inlamningsdag den 10:e i mSnaden fore inforandet.

□ Under april kommer ett supplement till 1986 Srs amatorra- 
dioguide att ges ut. InnehSII: Andringar som vanligt i repeater
kart or, repeaterforteckningar, DXCC-lista, SK-signaler, SL- 
signaler och SM-signalerna ar endast andringarna med. AlltsS 
ej hela forteckningen. For att fS en komplett gudie for 1987, sS 
erbjuds Ni, att f§ kopa 1986 §rs gudie och 1987 Srs supplement 
for 110:-. Pris enbart supplement 50:-. Vid forhandsbestallning 
via postgiro 42 94 78 -1 ar priset for komplett SrgSng 110:- inkl 
porto och expavg. Supplement 87 50:- inkl porto och expavg. 
Vid bestalining efter 15 april tillkommer porto och expeditions- 
avgift med 15: —. Givetvis saljessupplementet hos alia valsorte- 

rade amatorradiofirmor och SSAs forsaljningsdetalj.

□ Kenwood Transceiver TS-440 S Tel. 08/93 9524 eft. kl 18 Ro- 
senstam.

□ Sommerhus pa Bornholm, Danmark. Dejligt Sommerhus 
speciel for Radioamatprer. Det ligger naer strand og skov, pa 
2500 m2 stor naturgrund. Huset er 63 m2 stor, har2soverum, ialt 
4senge. Radioshack 7 m2. Antennemast 13 meter med antenner 
for HF og VHF. Naermere information OZ4DZ - OZ4DQ Rose - Sv. 
Aa Hansen, Sigynsvej 49, 3700 Rpnne, DK Bornholm.

□ Kpl.stn. ICOM IC-701 4- IC701 PS 4- IC- 
EX1. Transmatch VS 300A. Allt i nyskick. 
SM6AMU Ingvar 0532-13263 sak. 16.00- 
17.00.

□ Radio Ror garanterade OK. Pris 20: — 
pst. 2 st 6DC6 2 st 6U8A 2 st 6AM5 6AS8 
6BD66DC62st + 1 12AB56T8A6BN86DE7 
5OC5 6EH5 6AG5 6AU6 6EB8 6FM8 12BH7 
6BZ7 6BF6 6AT6 12DQ7 117Z3 6HS6 6360 
QQE/03736012DZ612DS7 12AD66EV70B2 
6AF4 B Mattsson 7XV - Telf. 042-111287 Hal- 
singborg

□ ICOM IC740med mike, elec.key HD-1410 
Heathkit HW101 och SB100transc. RX: Ken
wood R1000 och R300, Matchbox Kenwood 
AT230 och Leader LAC895 Kraft Heath Co 
HP-23B, Effektm. SWB-2 telegr.nyckel, RX: 
Hammarlund HQ180 och BC348, 2m transc 
ICOM IC2E, AM/ FM battRX Allband vert ant 
HI-GAIN. For SM5UQ:s dodsbo, SM0PJ, 
Stig, tel 08-365795

□ ICOM AT500 "HF Full automatic anten
na tuner", ny, endast provkord, originalfor- 
packad. SM0KVN, George. 08-7501668 900 
— 1600 eller bostaden 0764-63103 efter 1800

□ TR 9130 KENWOOD 5W-25W FM 
USB CW LSB 5m3n garanti kvar Som ny 
SM2RPL 0950/14561

□ Ten Tec dig. D 546 foreg. till Corsair 
kompl. med org. likr och extra SSB filter. 
QSK 1.8-2.3, 3.5-4.0, 7.0-7.5, 10.0- 

10.5, 14.0-14.5, 21.0-21.5, 28.0-29.5 + 
ett extra band 80—100 W. ut. HRO 5T 50 
kc—30 Me 9 kasetter lite kord. likr org. 
115/230 volt inkl Hammarlund HC10 for SSB 
var sei. pb. SM3LX 0611 - 12397

□ 2 m 5/8-v3gsant. med RG-58 250: — 
SM0NHB / Micke 0750 - 316 73

□ Drake R4C nyskick hogt Serie nr. (over 
29000) med Noiseblanker CW filter 500 hz, 
RTTY Filter 1,5 kz AM Filter 6kz Fint Ex R4B 
kravs i byte mellan skillnad disk. Ring Bruno 
SMON KJ - 08 - 7783650

□ KortvSgsrig KENWOOD TS-820 med ny 
bordsmikrofon MC-50 saljes. SM7ITZ Len
nart tel. 0370/60228 efter kl. 17

□ RX Drake R4B inkl. X-tal 28-30 MHz 
2000:—. Bandkristaller till R4B 35:—/st. RX 
Standard Radio SR 25 520 KHz—30MHz 
1200:-. RX Rohde & Schwarz ESM 180 
30—180 MHz 1000:—. Signalgenerator Trio 
SG 402 350:—. Millivoltmeter Philips PM 
2440 250:—. Transverter Heathkit SB 500 
500:— LSngvSgs RX Murphy Radio B 41 
15 - 700 KHz 250: -. SM0BMG Bosse 08-35 
18 19

□ TM-211E/2M FM med "vikbar" front. 
5/25W. Se QTC nr3/85sid 130. Pris 3000:-. 
SWR/effektmatare + multitester allt i ett. Se 
QTC nr 11/86 sid 499. Pris 800:-. SM0FLT/ 
Ingvar 0753/35019

□ Yaesu FT209R 2500:—, och en om- 
byggd Sonab MR205D kan. maskin med fol- 
jande kan. S8, 433.40, 433.45, 433.50, 
434.55 Pris 1000:—, SM5LFA Bosse dagtid 
011 - 180380 ank 251, kvall 011 - 171696

□ KDK FM2030 2m FM 25/5W scan 
up/down i mic 2300:—, Linjart slutsteg/pre- 
amp 150W QQE06/40 inkl reservror 1200: —, 
Slutsteg/preamp 2m 100W TONO BM1000T 
1000:-, Mic TURNER EXP500 300:-, Mic 
IC-SM2 150:-, SWR met. 300:-, Nyckel 
typ REX 200:-, Mobilh. IC255 100:-, Mo- 
biltfn SA LORA med mobilkasoch barkas/ack 
saljes till hogstbjudande 5elm kortvSg 4- 11 
elm 2m 4- 2m vert 1500:— hamt pris, 
SM7MKV Tommy 044/41437

□ FT-7B KV-rig m. mic 4- manual 2900: — 
PA for 70 cm. 1 -3 W in, 30 W ut. 500: - Da
tong auto woodpecker blanker 500: — Allt i 
basta skick. SM5 IDR, Gunnar, tel. 018 / 35 
53 65

□ ICOM IC 751A med inbyggd power och 
alia options, som ny, Kr 13.000:—. Kenwood 
TM 401A, 70 cm FM-transceiver, som ny, Kr 
1.900:-. SM0EBP, Borge, tel 08-86 45 87 e. 
1800

□ Vai beg. men fullt brukbar telegrafikurs 
(kombinationskurs) pS kassett med handled- 
ning, 250: — Komplett rorsats till RACAL117, 
400:- SM0RRX, Peter, 08/882689

STU LET Radio:
Kenwood TM 201A 2M S/N 4010059 78-696-05

Vid inbrott hos ELFA Radio i Soina 1986-01-31 Mobilstation
Kenwood TR-2600E 2M S/N 5031093 78-675-00

forsvann foljande ur vitrinskapet vid entren: Handapparat
Kenwood TH-21E 2M S/N 5044228 78-680-03

Tandar oscilloscop SC 110A S/N 075223 76-897-55 Handapparat
TRIO Dig. Multimeter DL-708 S/N 4060376 76-722-92 Kenwood SW-2000 SWR Power meter 78-396-99
Metrix Analog Multim. MX 430 76-706-07 Kenwood FC-10freq. contr. 78-694-31
FLUKE 27 Dig. Multim. S/N 3565706 76-722-15 Kenwood SMC-25 Monofon 78-686-56
Beckman tSngtillsats ZT 233 76-558-97 Kenwood ST-2 Base stand 2050895 78-686-23
KEW T3ngamp.meter KEW 2001 76-555-58 BELCOM VHF SSB/FM Hand transceiver
KEW TSngeffektmeter KEW 2011 76-559-05 401891 78-720-05
TRIO Digital Probe DP-70 76-802-59 Kenwood VB 2530 78-686-72
TRIO Digital Probe DL-71 76-802-67 Renee SWR-meter 78-396-08
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SM7RXB

SM5RWN

SMORWQ
SMORXF 
SMORXH 
SMORXI 
SMORXQ
SM3RWZ
SM3RXC
SM4RWI Bengt Pettersson, Bjorkbacksvagen 46, 161 30 Bromma 

Anders Johansson, Forellstigen 3, 151 39 Sodertalje 
Felix Alfredsson, SunnanS 5005, 911 00 Vannas
Ingemar Grenemark, Blidvagen 270, 951 48 LuleS 
Mikael Eriksson, Box 35, 890 35 Husum
Peter Lindenmo, Snickaregatan 12, 582 26 Linkoping 
Bjorn Magnusson, Horngatan 55, 461 50 Trollhattan 
Lars-Erik Stakeberg, Adalsgatan 8, 441 57 Alings^s
Lars Orstadius, Riksdalersgatan 23 C, 414 81 Goteborg 
Rainer Davidsson, Batsman Rems G. 19, 422 57 Hisings Backa 
Claes Tornqvist, Oxledsvagen 141, 433 67 Partilie
Tage Pennerup, Berguvsgatan 28 B, 214 59 Malmo 
Torbjorn Olsson, Vinbarsgatan 11, 230 40 Bara
Borje Thomelius, Tranemansgatan 30 III, 252 49 Helsingborg

Kjell Wermelin, PI 1192, 860 20 Njurunda
Carin Hansson, Naktergalsvagen 18, 633 69 Eskilstuna

SM0PNL
SM0RJC
SM2OKE 
SM2RRJ 
SM3RLJ 
SM5EDQ 
SM6NDB 
SM6OAG 
SM6ORS 
SM6PAE 
SM6PVN 
SM7AQX 
SM7PMY 
SM7PRF

Rattelser

SM3RRT
SM5RBK

SM5RXJ B
SM6RWJ T
SM6RWR T 
SM6RWT T 
SM6RWW B 
SM6RWY C
SM6RXA T 
SM7RWP T 
SM7RWS T 
SM7RWU T
SM7RWV T
SM7RWX T

SM4RWL T
SM4RWM C
SM4RW0 C
SM5RWK T

SM7RXD C Daniel Klintman, Adjunktsgatan 3 D, 214 56 Malmo 
SM7RXE T Martin Rolf, PI. 2583, 281 00 Hassleholm
SM7RXG T Anders Andersson, Klarbarsvagen 7, 331 00 Varnamo

Ny tillstandsklass

Thomas Dubois, Stangselvagen 20, 175 43 Jarfalla 
Mikael Ax, Avstyckningsvagen 38, 145 60 Norsborg 
Mats Duvnas, Killinggrand 15, 175 45 Jarfalla
Jan Haglund, c/o Jensen, Asogatan 96 I, 116 24 Stockholm 
Ingemar Gustafsson, Eriksdalsgatan 48, 116 59 Stockholm 
Tony Granback, Stationsvagen 1252, 864 00 Matfors 
Olav Karlsson, PI. 3357, 820 70 Bergsjd
Magnus Lindahl, Balladgatan 10 E, 703 73 Orebro 
Kjell-Arne Lindvall, Kyrketorp 2651, 661 00 Saffle 
Thore Stenback, Fridhemsplan 2 A, 792 00 Mora 
Par Flitt, PI. 3114, 793 00 Leksand
Robert Fuchs, Skrindvagen 26, 752 47 Uppsala 
Per Bollden, Stormgatan 2, 754 31 Uppsala
Per Johannesson, Hembyggarvagen 10, 602 10 Norrkoping 
Jerker Pettersson, Kvasnholmsvagen 4, 441 35 Alingscis 
Per-Arne Gustafsson, Leksbergsvagen 113, 542 00 Mariestad 
Harry Bengtsson, Svartbrodragatan 7 C, 442 37 Kungalv 
Knut Sundberg, Klippebergsvagen 22, 434 00 Kungsbacka 
Leif Quiding, Vaglangdsgatan 27, 421 33 Vastra Frolunda 
Robert Gronberg, Eldaregatan 2 A 1/2tr., 413 15 Goteborg 
Orjan Hagstrom, Akervagen 18, 361 00 Emmaboda 
Anders Wald, Strandgatan 50 B, 216 12 Malmo
Olof Zander, Revingegatan 3, 223 55 Lund
Anders Gren, Ljungarpsvagen 15, 560 27 Tenhult 
Birger Eriksson, Skruvby, 360 50 Lessebo
Annette Schiemann, Spanehusvagen 62 I, 214 39 Malmo

NYA MEDLEMMAR
1987-02-18

SK5VS Vasteras Radioscoutrad, Box 15049, 720 15 VasterSs 
SL3ZYE FRO avd 231, Stromvagen 68, 882 00 Langsele
SL7ZXI FRO avd 165, Verpeshultsvagen 6, 340 20 Liatorp 
SM0RWH Torulf Holmstrom, Allmogeplatsen 26, 175 30 Jarfalla 
SM2IHM Ronny Sunden, Orrstigen 21, 952 00 Kalix
SM3HPJ Bert Martensson, Arebovagen 21, 882 00 Langsele 
SM3RSU Bjorn Uddevik, Hagelgatan 43, 802 30 Gavle
SM4PBD Hans Hedlund, Kvast-Johannas vag 16, 702 29 Orebro 
SM4RHU Terje Wormdal, Flygfaltsvagen 13 B, 691 37 Karlskoga 
SM4RPP Alf Holmgren, Imalvsvagen 6, 691 52 Karlskoga
SM4RPQ Leif Holmgren, Imalvsvagen 6, 691 52 Karlskoga
SM4RPR Lennart Ullberg, Skogsvagen 4, 693 00 Degerfors
SM4RPW Hans-Ake Olsson, PI. 43425 Filipshyttan, 705 90 Orebro 
SM4RPX John Persson, PI. 12124, 686 05 Lysvik
SM4RQF Ingvar Eriksson, Masmastarevagen 25, 691 53 Karlskoga 
SM4RQL Bengt Holmgren, Jonstorpsvagen 24, 682 00 Filipstad 
SM4RTR Elisabeth Olsson PI. 43425, Filipshyttan, 705 90 Orebro 
SM4RWM Tore Stenback, Fridhemsplan 2 A, 792 00 Mora
SM5DFQ Bengt Olsson, Bergsgatan 13, Valskog, 731 00 Koping 
SM5OUN Frank Beets, Ekeberg, Trehorna, 573 00 TranSs
SM5PLK Sten Lundqvist, Sporrsmedsgatan 9, 582 66 Linkoping 
SM5RGO Kenth Lang, Hyndevads gard, Gillberga, 635 13 Eskilstuna 
SM5RVX Lars-Inge Jonsson, Lokes Hage 13, 156 00 Vagnharad 
SM6RTV Oscar Simplicio, Bredfjallsgatan 8, 424 35 Angered
SM6RVQ Per-Anders Johansson, Venebergsvagen 28, 310 58 Vessingebro 
SM6RWJ Jerker Pettersson, Kvarnholmsvagen 4, 441 35 Alingscis 
SM6RWR Per-Arne Gustafsson, Leksbergsvagen 113, 542 00 Mariestad 
SM6RWY Leif Quiding, Vaglangdsgatan 27, 421 33 Vastra Frolunda 
SM7NTC Lars Sturesson, Angsvagen 6, 262 00 Angelholm
SM7PGA Ulf Ottosson, Kungsmarksvagen 89, 371 44 Karlskrona 
SM7ROB Thomas Persson, Gunghastvagen 20, 280 23 Hastveda 
SM7RXD Daniel Klintman, Adjunktsgatan 3 D, 214 56 Malmo 
SM7RWS Anders Wald, Strandgatan 50 B, 216 12 Malmo
SK4-7363 DX-CLUB kHz, Box 88, 693 01 Degerfors
SMO-7367 Risto Kakela, Rapsodivagen 69, 142 00 Tr^ngsund
SMO-7368 Bo Karlsson, Bodastigen 3 4tr., 151 45 Sodertalje 
SM4-7361 Karl Larsson, Langgatan 2, 660 50 Vellberg
SM4-7372 Olavi Partanen, Urusvagen 12 A, 770 70 LSngshyttan 
SM5-7365 Nils-Gustav Alptegen, Sarstavagen 5 B, 741 00 Knivsta 
SM5-7369 Taisto Kuokkanen, Scheelegatan 36, 731 33 Koping
SM5-7370 Claes Safstrom, Gillebergavagen 142, 632 33 Eskilstuna 
SM6-7362 Marcus Andersson, Valbovagen 13, 458 02 Odeborg
SM6-7366 Yalcin Gul, Fyrkloversgatan 22, 417 21 Goteborg
SM6-7371 Bo Knutsson, Ostbygatan 9 C, 531 37 Lidkoping

SM7-7364 Thore Frendeborg, Vintervagen 14, Raila, 387 00 Borgholm

Aterintrade

SKOOU Bandagens Gymnasium, Trollesundsv. 15-19, 124 32 Bandhagen 
SK0PC Polisskolan, Ulriksdal, 171 92 Soina
SK7CS Teleskolan, Box 814, 391 28 Kalmar
SK7GH Wernamo Radioklubb, Box 2003, 331 02 Varnamo
SM0HDZ Bjorn Demant, Nyodlingsvagen 8, 191 40 Sollentuna
SM0NYB Jan Hinders, Huvudsta Bostadshotell, Storgatan 64, 171 63 Soina 
SM3DOP Anders Ekstrom, Timotejvagen 9, 822 00 Alfta
SM4CUL Jan-Olov Eriksson, Blombergsvagen 11, 702 30 Orebro
SM4NSV Ture Eriksson, Hackjarnsvagen 8, 792 00 Mora
SM5JU Sverker Axelson, Samtingsgatan 7, 152 00 Strangnas
SM5KTR Stefan Karlsson, Box 4045, 591 04 Motala
SM6CWZ Leif Gyllensvaan, PI 202, Genevad, 312 00 Laholm
SM7IBQ Carl-Hakan Hcikansson, Nehrmans vag 20, 223 60 Lund
SM7IWQ Daniel Renco, Direktorsgatan 31, 252 46 Helsingborg
SM7-7144 Michael Nilsson, Telefonvagen 7, 270 20 Loderup

FRIMARKSAUKTION !!
SSA saljer ut det senaste arets frimarks- 
makulatur iform av brev, klipp och obrutna 
rullar.
I likhet med forra gangen har vi gjort en 
auktionslista, som Du utan kostnad kan 
bestalla hos Din distriktsledare eller direkt 
fran kansliet.
Sista anbudsdag ar 1987-04-21. Auktions- 
resultatet offentliggors lordag morgon den 
25 i SSA:s forsaljningsstand i Taby, dar 
ocksa lyckliga inropare kan losa ut sina 
objekt.

NYA SIGNALER
1987-01-24
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HANDBOCKER
HF antennas for all locations.................................140: —
VHF/UHF Manual...................................................143: —
ARRL Antenna Book, hft...................................... 108: —
Wire Antennas...........................................................81: —
Confidential Frequency List..................................140: —
The Radioamateur's Handbook 1987, hft......194: —
World Radio TV Handbook 1987..........................158: —
Dessutom
Interference Handbook, Radiocommunications 
Handbook, m fl
Moms & porto tillkommer pa angivna priser.
Rekv. forteckning med prislista over andra bockerfor 
radioamatdrer! Bifoga 4:— ifrim.

RAD EX Box 726 - 251 07 Helsingborg 
Tel: 042-29 64 82, 14 15 30

IBM PC
RTTY/CW program for IBM PC/XT/AT
32.000 teckens RX/TX buffer • Bilder • Alla BAUDOT, 
ASCII, CW hastigheter • Inbyggd fullskarmseditor • 
Spara text pd disk, bildskarm, printer samtidigt! • 
Break in buffer • Loggbok • Supersnabb • Full Duplex 
for PACKET • Split Screen - flyttbar delning • Snabb- 
byte av mode/hastighet • 24 programerbara texter pd var- 
dera 1000 tecken • WRU - enkel mailbox •

Pris___________________________________________  790 kronor
RTTY/CW interface IBM_____________________1350 kronor
RTTY frekvenshandbok______________________ 240 kronor

COMTRONICS tb“^255™,oB0RWNGE

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

SSA FORSALJNINGSDETALJ
NYINKOMNA BOCKER
PRISERNA AVSER INKLUSIVE MOMS OCH PORTO.

KURSPAKETET "BLI SANDARAMATOR'' av civ.ing. Per 
Wallander SM0MAN
Del 1 Teknik, del 2 Reglemente, del 3 Ovningsprov samt 
"fragekortlek" 300,—
Separat per del 1, 2 eller 3 125,—

ENGELSKA
THE BUYER'S GUIDE TO AMATEUR RADIO (RSGB) av 
G3OSS med testprotokoll for de fiesta pa marknaden fore- 
kommande moderna amatorradioutrustningarna: trans- 
ceivrar, sandare, mottagare (alia band), slutsteg, mikrofo- 
ner, antennavstamningsenheter, effekt- och SWR-metrar, 
antenner, transvertrar, HF-kablaroch kontakter, m m

145,-
RADIO DATA REFERENCE BOOK (RSGB) G6JP 160,- 
AMATEUR RADIO SOFTWARE (RSGB) Idng rad medar- 
betare 132,—
TEST EQUIPMENT FOR THE RADIO AMATEUR (RSGB) 
G2BUP 110,—
HF ANTENNAS FOR ALL LOCATIONS (RSGB) G6XN

140,-
THE MICROWAVE NEWSLETTER TECHNICAL COLLEC
TION (RSGB) G3YGF och G4KNZ 130,-
RADIO COMMUNICATION HANDBOOK (RSGB) Idng rad 
medarbetare 245,—

TYSKA
DIE DEUTSCHEN FUNKPEIL-UND-HORCH-VERFAHREN 
BIS 1945 AEG-TELEFUNKEN 45,-
10 GHZ SSB-TRANSVERTER (DARC) av DC0DA och 
DK2AB 55,-

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

UfW/ IRANSFORMATOR-IEKNIK AB
< - BOX 28, 662 00 AM A L 0532/120 40

ANNONSER

1/1 sida 2000: — 
1/2 sida 1300: — 
1/4 sida 800: — 
1/8 sida 500: —

SSA Kansli
Ostmarksgatan 43 

123 42 Farsta 

Telefon 08 - 644006
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Samtljga priser inkl. moms. 
Frakt och postforskottsavgift tillkommer. 

For utforligare information se QTC nr 10 
eller rekv. vdr katalog.

9 Dygnet runt service.
Ring vdr aut. telefonsvarare 044-485 00

Hogre kurs 90—175 takt.
12 kass. + larobok) .... 395:— 

Manuell nyckel..........  580:—
Summer for 

telegrafitraning ... 278: — 
Exkl. dagbok/prefixlista . 95:—

OUMBARLIGA BOCKER
ANTENNER................ 135:—
RADIOSANDARE .. 135:—

RADIOTEKNIK, A-B-C och T-certifikat 
(med Televerkets kompletteringar) 135:—

Engelskt-svenskt elektroniskt lexikon .. 135:—
Elektroniska komponenter...................... 135:—

Box 21,280 63 Sibbhult

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser 
inklusive forsakring och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg 
(tillagg till dvriga flygstationer). Tull och mervardesskatt till
kommer. Skriv sA f§r Du de exakta priserna!

OBS! c:a priserna i sv. kr. enl. vaxlingskursen7: —kr/USD

Atlas Radio — "State of the Art" (heltransistor)
215XS 10-80 m 200 W PEP USD 435 (3 045: — '
350XL-DIG 10-160 m PS 220V 350 W PEP

(inkl WARC) USD 699 (4 895:-
Ten-Tec — "State of the art" (heltransistor)
Corsair II 10-160m, 200W PEP USD 1 152 (8 065:-:
PS260 USD 210 (1 470:-:
Argosy II 10-80 m 10/100 W PEP USD 605 (4 235:-:
PS255 USD 135 (945: —
Titan linjart PA 3 kW PEP USD 2 263 (15 845:-:
Amp Supply
LK500ZB linjart PA 3kW PEP input USD 1 253 (8 775 -
LK800A linjart PA 3kW PEP output USD 2 413 (16 895:-:
LA 1000A inp 1200 W pep USD 498 (3 490:-:
Antenner
Butternut vert. 8 band (paketpost) USD 185 (1 295:-]
Hy-Gain TH7DXS 7 el 10-15-20m USD 725 (5 075:-I
Hy-Gain Explorer 10-15-20m USD 460 (3 220:-!
Mosley TA 33 3 el 10-15-20m USD 321 (2 250:-!
Mosley TA36 6 el 10-15-20m USD 436 (3 055:-!
Mosley PRO57 7 el. 5kW 10-12-15-18-20m USD 481 (3 370:-I
Mosley PRO67 7 el 5 kW 10-12-15-18-20-40m USD 622 (4 355:-]
KLM KT34A 4 el 10-15-20m USD 461 (3 230:-!
KLM KT34XA 6 el 10-15-20m USD 660 (4 620:-]
CDE rotorer (med postpaket)
HAM IV 110 V USD 326 (2 285:-)
T2X 110 V USD 387 (2 710:-)
220/110V transformator USD 18 (130:-)

Priserna kan andras utan foregdende meddelande. 
Du spar pengar och fdr andS de senaste modellerna nar Du koper 
direkt frSn USA.

Priset Du betalar ar i dollar. 
Skriv (engelska) till W9ADN.

VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport, Illinois 60441 USA

Ljudbandsinstruktioner AB

DEN PERFEKTA
TELEGRAFNYCKELN 
HANDGJORD I SVERIGE

— Manuell nyckel, utford i gedigen massing
— Monterad pS 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.

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

for ditt shack

Rex pris 585 : — inkl moms
Graverad skylt med anropssignal el. namn 50: —

Nar ni fa rd as pa Osterlen
OPPET DAGLIGEN

Vart beromda sillbord serveras alia helgdagar. 
Hotel I och restaura ng.

Mosfarpsf 
cPastgiUarcgait)
- For den goa madens skull - 

Albovagen 21, 270 44 BROSARP
Radioamatdrer 50% rabatt pa logi.

VALKOMNA!
Trevlig sommar onskar

Rolf, SM7KZA och XYL Danuta 
0414 - 731 43 / 730 57
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Skicka m 
kupongen till:

Postboks 56.

Adress

I 
I Telefon

I
I

powerbox
Box 148. S-154 00 Gnesta. Tel. 0158-119 20. 

N-1340 Bekkestua, Norway. Tel. 02-53 58 37

u

I
I
I

Telefon
Skicka in
kupongen till: DO^NfCI*DOX

Box 148, S-154 00 Gnesta. Tel. 0158-119 20.
Postboks 56, N-1340 Bekkestua, Norway. Tel. 02-53 58 37

OPTOELECTRONICS Inc 

FREKVENS- 
RAKNARE

1 MHz - 1300 MHz
Frekvensraknaren 1300 HC ar en mycket noggrann raknare frSn 
Optoelectronics. Atta siffror, + — 100 Hz.
MSttengorattden rymsifickan, kvaliteten gorattden harsin plats 
pci labb-banken. Helt portabel, levereras med laddare, skydds- 
vaska, antenn, matprobe och NiCad-batterier.

Nu kan alia tekniker skaffa sig en frekvensraknare — inte bara pa 
det stora labbet, utan radioamatdrer, NMT-tekniker, com-service- 
mannen, installatdren och den seridse hem-byggaren.

Pris for 1300 HC inkl tillbehoren ovan

Pris 2985:— 
inkl moms !

Ring Sci sander vi data och bruksanvisning.

Stromf orsorjning for 
undervisning.

Nytt studiehjalpmedel till tekniska gymnasier, hogskolor, 
universitet samt AMU-center for snabb forstaelse av strom- 
forsorjningsprinciper och teorier fran transformator till 
kompletta integrerade spanningsregulatorer.

Sand mig datablad pa PL 101.
 Kontakta mig ang. PL 101.
 Kontakta mig ang  I

| Namn____________________________________________ I
I Foretag
I ----------------------------------------------- 1. Adress  ■

Apparatlador.

FLEXJBOX - svenskbyggt ladsystem. Flexibelt 
och prisvart. Specialstorlekar aven i sma antal. 
Mycket stabil konstruktion.

• Sand mig information om:
I □ Flexibox apparatlador  Strdmfdrsorjning 
|  Ring mig  Satt upp mig pa ert mailingregister 
| Namn I
I Foretag

SWERACO AB 
Box 6009
162 06 Vallingby 
Tel 08/891309
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.35: — 

.40: — 
800: —

40: —

bestammelser
..16:
.300:

Bestalles mot forskottsbetalning/vantetid
Neil med anropssignal.......................................................
Magnetskylt med anropssignal for bilen mm...............
SSA grundkurs i morsetelegrafering..............................
Ovningsoscillator i byggsats: Kretskort, komponenter, 

hogtalare och volymkontroll, avsedd att drivas med 
9 V batteri, byggbeskr. ingSr)......................................

OVRIGT
Televerkets Forfattningssamling, serie B:90, 

for amatorradioverksamheten...................
Telegrafnyckel, forn. massing........................

d:o pa onyxplatta........................................
Teleprinterrullar, vid hamtning.......................
Teleprinterrullar, vid postbefordran...............
Perforator™ liar.................................................

.60: — 

.15: — 
..7: —

.15: — 

.25: — 

.15: — 

.23: —

.60: — 

.36: —

.50: — 
.10: — 
.10: — 
.10: — 
.30:- 
118: —

FOR STATIONEN
Trafikhandboken, for den avancerade dx:aren sSval som 

for nyborjaren......................................................................
SM6DEC:s diplomparm, grundsats t. o. m. 1986...........
Enbart Srssats 1986................................................................
Prefixlista, av DL2FV............................................................
DXCC-lista...............................................................................
DARC:s DOK-lista.................................................................
Amatorradioguiden 1986......................................................
The Radio Amateur's Conversation Guide, av OH1BR 

och OH2BAD....................................................................
Supplement pa svenska......................................................
Q-koden, utgiven av televerket...........................................
The Radio Amateur's World Atlas (32400 locatorrutor), 

av SM5AGM......................................................................
Loggbok, A4-format.............................................................
Loggbok, A5-format.............................................................
Storcirkelkarta, farglagd, ca 77 x 56 cm.........................
Prefixkarta i fargtryck, plastad, centrerad kring Europa 

med longitud och latitud, tidszoner och CQ-zoner, 
ca 98,5 x 59 cm.......................... NYHET!...................

Locatorkarta Eur. (RSGB) 90 x 60 cm.............................
Skrivbordsunderlagg med plastad varldskarta i farg, 

tidszoner, prefix, mm. 44 x 31 cm................................
Testloggblad i 20-satser........................................................
VHF-UHF-testloggblad i 20-satser....................................
CPR-loggblad i 20-satser.....................................................
QTC-parm, A4-format...........................................................
Register i 500-buntar, med eller utan tryck........................

FORENINGEN sveriges 
sAndareamatOrer 
OSTMARKSGATAN 43 
123 42 FARSTA

SrbAKQ
HEDSTRbN OTTO

KEDJEVAGEN 15
126 41 HA’GERSTEN

HANDBOCKER
ATV, av DK1GH DARC................................................................50:-
FAX for nyborjare, av Hans-Jurgen Schalk DARC.................45: —
Amator Radio Teletype av OZ1AKD och OZ1BVA............... 220: —
The ARRL Handbook, 1987.....................................................250:-
The ARRL Antenna Book, av K1TD.......................................120: —
The ARRL Satellite Experimenter's Handbook, av

K2UBC..................................................................................... 140: —
The ARRL Antenna Compendium, Volume 1, av K1TD,

W4RI och KA1DYZ................................................................140:-
The Complete DX'er av W9KNI med teckningar av

K3SUK, grundlaggande om sSval utrustning som 
operationsteknik for DX-trafik, pile-up, test-trafik,
DX'peditioner, m m............................................................. 140: —

VHF/UHF handbok, RSGB, (tekn./prakt.)..........................225:-
Tysk antennbok av Karl Rothammel.......................................220: —
Se aven separat annons nyinkomna bocker, sid. 153.

FORSALJNINGSDETALJEN
OBS! Moms och porto ingar om inte annat anges nedan!

FOR SSA-MEDLEMMAR
SSA DX-bulletin, helcirsprenumeration................................. 250: —
Blazermarke, SSA, 10 cm hog, 5 cm bred, bla botten,

vit ant.krets..............................................................................25: —
SSA-dekal ca 5,5 cm hog, 2,5 cm bred

gummerad rattvand, 5 st........................................................ 7: —
*) gummerad spegelvand, 5 st.....................................................7: —
SSA-dekal ca 9,5 cm hog, 4,5 cm bred

gummerad rattvand, per st...................................................... 3:50
*) gummerad spegelvand, per st.................................................4: —
SSA-dekal, ellipsformad, med SSA-marke och text

Medlem i SSA ca 12,5 cm hog, 9 cm bred 
*) gummerad spegelvand, per st............................................... 12: —
*) transparent avdragsbild spegelvand for insida av fonster.
SSA MEDLEMSNAL

sticknSI inkl nSlstopp...................................................................25: —
clutch for knapphSI (ISsanordning)..........................................25: —
halskedja........................................................................................ 25: —
slipsnSI........................................................................................... 25: —
manchettknappar per par...........................................................40: —

OTC MEDLEMSNAL, endast for OTC-medlemmar
(amatorradiotillstcind minst 20 3r/ansokan till SSA
OTC-klubb)
exkl nSlstopp.................................................................................35: —
nSlstopp...........................................................................................7: —

QSL-marken, i kartor om 100 st....................................................... 10: —
SSA-duk............................................................................................. 18: —
SSA-vimpel i vitt siden 16 x 25 cm.................................................60: —

WCY-TRANSCEIVERN
Kretskort 9 st inklusive funktions- och byggbeskrivning....115:—
Enbart funktions- och byggbeskrivning...................................15: —
Komponentsatser inkommit i lager, men Sterstcir vissa 

anpassningsproblem efter modifieringar. Pris beraknas 
kunna meddelas i QTC nr 4 1987.

FOR UTLANING TILL KLUBBAR
VIDEOBAND VHS, 16 M/M FILM, DIABILDER
Avgiften avser per pSborjad vecka och skall tacka omkost- 

nader for band, kopiering, emballage och fraktkostnad till
hyresmannen.

Hyresmannen bekostar returporto.
Vid hyra av mer an ett hyresobjekt samtidigt reduceras 

hyrespriset for vardera hyresobjektet med 10 kronor.
Videoband VHS speltid 25 min
The World of Amateur Radio (amerikanskt tai).....................50: —
Videoband VHS speltid 30 min
Amateur Radio's Newest Frontier (amatorradio ombord

pA rymdfarja, amerikanskt tai)..............................................50: —
Film 16 m/m med magnetiskt Ijudsplr, speltid 25 min
The World of Amateur Radio (amerikanskt tai).....................50: —
Videoband VHS speltid 1 tim 55.5 min SSA:s paneldebatt 

om HF-immunitet 23 nov. 1985 i Stockholm med delta- 
gare fr^n Konsumentverket, Televerket, Sveriges Radio- 
mastareforbund och SSA...................................................... 50: —

Diabildserie 34 bilder inklusive ljudkassett
SSA:s RPO-kurs framtagen av VRK (VasterSs)

RPG-sektion.............................................................................20: —
Diabildserie 70 bilder inklusive ljudkassett framtagen 

av SM7GFE
Information om SSA och amatorradio.................................... 30: —

Om varor tillfalligt ar slut i lager satts Du upp pS vantelista. 
Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

SSA, Ostmarksg. 43, 123 42 FARSTA 
Satt in beloppet pa postgiro 5 22 77-1 
Best, via telesvarare mot postforskott 

(f n brev 7:50, paket 9: — ). 
Telefon 08-64 40 06

OBS! Moms och porto ingar om inte annat anges ovan! 
Reservation for prisandringar.
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